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Az egyesület huszonötödik közgyűlése első napján negyed-
százados fennállása ünnepét ülte és lélekemelő, kimagasló 

emlékké avatta e szép napot, melyen a kegyelet kötelességeit teljesítve, 
önérzettel tekinthetett vissza a múltra s a múltból bőven merít
hetett bátorítást jövőbeli munkájához. Az új városház nagy ter
mében folyt le az emlékezetes ünnep, melyet a megjelent tagok 
impozáns száma és a legdíszesebb vendégkoszorű különösen fényessé 
tett. Maga a közoktatásügyi minister, Cscíky Albin gróf tisztelte 
meg az ünnepen való jelenlétével az egyesületet s hozzája csatla
koztak Berzeviczy Albert államtitkár s Klam arik  János ministeri 
tanácsos, kik az egyesület iránt való érdeklődésüknek annyiszor 
adták már tanúbizonyságát. De ez alkalommal a főváros is, mely 
dísztermét és társalgó-termét engedte át az egyesületnek a köz
gyűlés három napjára, mely kiállításunk költségeihez is tetemes 
összeggel járult, rendkívül megtisztelt bennünket. Ünnepünkön meg
jelent líáth  Károly, Budapest főváros főpolgármestere, Kammer- 
mayer Károly, Budapest főváros polgármestere, Viola Imre fő
városi tanácsos. Azonkívül ott voltak dr. Heinrich Gusztáv, dr. 
Szamosi János, P. Themremk Emil, dr Sim onyi Zsigmond, 
dr. Kondor Gusztáv egyetemi tanárok, dr. Lutter Nándor, dr. 
Homann  Ottó, Dunay Ferencz, dr. Németh Antal, Spitkó 
Alajos, Erődy Béla főigazgatók, Bartal Antal, Fenyvessy Ferencz 
orsz. képviselő sat.

Az ünnep egyes mozzanatairól az alább közlendő jegyző
könyv számol be. Itt csak kiemeljük ama rendkívüli mozzanatokat, 
melyek a közgyűlés ez első napjának megadták az ünnepi jelleget. 
Berecz Antal elnöki megnyitója után leleplezték dr. Lutter Nándor, 
Ney Ferencz és Say  Mór volt egyesületi elnökök arczképét s midőn 
Hofer Károly alelnök e férfiaknak s Berecz Antalnak érdemeit

1*



4

méltányolta, a közgyűlés amaz emelkedett közhangulatának adott 
kifejezést, mely az egyesület traditióinak tisztelettel adózik s a 
jövő reményeit a múlt emlékeihez kivánja fűzni. Ez arczképek az 
egyesület helyiségének legszebb díszét fogják képezni. — Alexander 
Bernát ünnepi beszéde után kiosztották a megjelentek közt e beszé
det s Szerelemhegyi Tivadar terjedelmes értekezését az egyesület 
történetéről, melyeket e füzetben újra közlünk. A közgyűlés utolsó 
mozzanata az állami felső leányiskolában rendezett középiskolai 
kiállítás megnyitása volt, melyen a közoktatásügyi minister, az állam
titkár s Klamarik ministeri tanácsos is részt vett. A kiállítás gazdag 
s érdekes voltával a legörvendetesebb módon meglepte a nézőket. 
A minister úr két óra hosszat időzött a kiállítás helyiségeiben s 
minden részletéről a kiállításnak beható tudomást szerzett magá
nak. A kiállítást alább bőven s részletesen ismertetjük. Végül 
banketre gyűltek össze vagy százan a «Hungária» dísztermében, 
hol komoly meg víg toasztok méltó végakkordját képezték a szép 
ünnepi napnak. A hangulatot jellemzi, hogy az ebéd alkalmával 
három tagtársunk 100—100 forinttal alapító tagjává lett az egye
sületnek. Az egész ünnepen egyetlenegy disharmonikus hang sem 
zavarta a hangulatot; a múlt iránti kegyelet kifejezése, a tör
téneti visszaemlékezések s a kiállítás sikerült volta az egyesület 
jelenvolt tagjait önérzetes örömmel töltötték el s ez öröm bizonyára 
visszhangot fog kelteni az egész országban, növelni fogja az egye
sület összetartó erejét s új barátokat szerezni e nagyhivatású tes
tületnek, mely a középiskolai tanügy terén mint a szabad, független 
egyesülés eszméjének hordozója, pótolhatatlan hivatást teljesít.
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A közgyűlés első napja.

A közgyűlés az új városháza nagy termében d. e. 10 órakor 
kezdődött.

Elnök: Bere.cz Antal; jegyző: Szerelemhegyi Tivadar.
Jelen voltak a fönt megnevezett vendégek, az egyesületi tiszt

viselők, a fővárosi és vidéki választmány tagjai s mintegy 150 
egyesületi tag.

Az elnök a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Nagyméltóságú Minister Ú r! Kegyelmes Urunk!
Méltóságos Uraim !
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Szokatlan helyen és szokatlan körülmények közt foglalom 
ma el az Orsz. középiskolai tanárok egyesületének elnöki székét! 
Elfogultság vesz erőt rajtam, midőn ezen díszes gyülekezetben szót 
emelek, hogy jelezzem azon okot, mely minket arra indított, hogy 
a mai napon ünnepet ülni gyülekezzünk egybe! Ámde bátorít 
azon tudat, hogy társaim ragaszkodása, mely 16 éven át táma
szom volt elnöki tisztem viselésében, ma is környez!

Tisztelt tagtársak! 1866-ban igen nehéz körülmények közt 
egy szerény egyesület alakult «Buda-Pesti középiskolai tanár-egylet» 
czimmel. Ezen egylet egy év múlva — a politikai viszonyok ked
vezőbbre változván — «Országos középiskolai tanár-egylet»-té 
alakult át. Azóta lefolyt egy negyedszáz esztendő! Azóta akkori 
társaink közül a tiszteletbeli tagok már mind, a többieknek pedig 
már jó része örök nyugalomra költözött körünkből! Legyen áldott 
emlékük! — A kik megmaradtunk, oly szerencsések vagyunk, 
hogy fiatalabb, de buzgóságban velünk mérkőző nagyszámú tár-
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sainkkal egyesületünk megalapításának 25-dik évfordulóját ma 
megünnepelhetjük! Igen. szerencséseknek tarthatom magunkat, de 
nem azért, hogy a 25 évet megéltük, hanem azért, hogy édes 
hazánk sok irányban való felvirágzásának, nemzetünk megerősbö- 
désének s kultúránk nagymérvű emelkedésének szemtanúi s külö
nösebben középiskolai tanügyünk sikeres fejlődésének szerény 
munkásai lehetünk! s megérhettük azt az időt, midőn iskoláink
ban a tisztultabb eszmék diadalra jutottak s mindenki belátja, 
hogy félig sem oly fontos az, mire tanítjuk gyermekeinket, mint 
az, hogy miként tanítjuk — s hogy a jó oktatási rendszerre kell 
a fősúlyt fektetnünk, mert ez az, melynek hatása szellemi tehet
ségünkre megmarad!

Az eredetileg kis egyesület a lefolyt 25 év alatt megizmoso
dott s tagjainak száma ma az ezeret meghaladja s ezek mindany- 
nyian szorgalmas munkásai a tanügynek, buzgó művelői az iro
dalomnak és művészeteknek. Mint egyesületi tagok tanácskozásaik 
és vitatkozásaik által részt vettek a magyar középiskola újjászer
vezésének munkájában s mindenkor hozzájárultak a fölmerült 
kérdések tisztázásához.

Ha csak futó pillantást vetünk is az egyesület 25 évi műkö
désére, lehetetlen be nem látnunk azon munka nagyságát, melyet 
becsületesen elvégeztünk.

A választmány gondoskodott arról, hogy az eddigi munkás
ságunknak befolyását a magyar középiskolai ügy fejlődésére avatott 
értekező fejtegesse a t. közgyűlés előtt s megiratta az egyesület 
eddigi történetét is.

Ezekből látni fogjuk, hogy mennyit s mily eredménynyel 
dolgoztunk! Igaz, hogy minden eszménk nem valósult meg s hogy 
nem minden törekvésünket koronázta siker, — de hát a fának 
minden virágából lesz-e gyümölcs ? — s panaszkodjunk-e azért, ha 
minden, mire magunkat hivatva gondoltuk, egészen nem értünk 
el? «Sok virág hullt le — ‘mondja Eötvösünk — mely nem gyü
mölcsözött, de mindenik szebbíté tavaszunkat».

Nyugodtan örvendhetünk tehát e mai napnak, t. tagtársak! 
25 évi munkásságunk nem volt meddő s boldogíthat bennünket 
azon tudat, hogy édes hazánknak egyesületi munkásságunk által 
jó szolgálatot tettünk s hogy a sikert, a melyet felmutathatunk, 
munkánkkal érdemeltük meg!
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S most, mielőtt jubiláns közgyűlésünket megnyitnám, szivem 
legbensőbb sugallatát követve, megragadom ezen ünnepélyes alkal
mat s felhívom a t. tagtársakat, hogy irányítsuk gondolatainkat 
és sziveinket Ő felségére apostoli királyunkra, I. Ferencz Józsefre, 
kinek szerencsés uralkodása alatt a boldogító béke áldásait élvezve, 
a lefolyt 25 évet átéltük s adjunk hódolatunknak és ragaszkodá
sunknak e felkiáltással kifejezést: Éljen a király! (Éljenzés.)

Emlékezzünk meg ezen ünnepélyes alkalommal fenséges 
Protectorunkról, szeretett József főherczegünkről, s iránta való 
szeretetünknek adjuk jelét e szavakkal: Éljen fenséges Protec- 
torunk! (Éljen!)

A magyar tanárság nevében üdvözlöm továbbá Csáky Albin 
gróf, vallás- és közokt. minister urat, ki megjelenésével szives a 
közgyűlés fényét emelni. Az első alkalom ez, hogy őt körünkben 
üdvözölhetjük, de azonnal meg is ragadom, hogy biztosítsam ő 
excellentiáját arról, hogy a magyar tanárság lelkesen csoportoséi 
körülötte és zászlaját, melyet kibontott s az üdvös tanügyi refor
mok irányában előre visz, mindenkor készségesen és munkás 
kezekkel fogja követni.

Üdvözlöm továbbá a főváros képviseletében megjelent Rdth 
Károly főpolgármester urat és Kammermayer Károly polgármester 
urat, meg Viola Imre fővárosi tanácsos urat, kik a középiskolai 
tanárok iránt rokonszenvüknek adtak kifejezést, mikor itt meg
jelentek. Kívánjuk, hogy a főváros törekvése és dicséretes munkája, 
melyet középiskoláinak fejlesztésével végez, mindenkor eredményes 
legyen. (Éljenzés.)

Szivem egész melegével üdvözlöm végül az ezen jubiláris 
közgyűlésre egybegyűlt t. tagtársakat s köszönetét mondok mind
azoknak. kik megjelenésük által ünnepünk fényét emelni szívesked
tek! S ezek után az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek jubiláris 
s egyszersmind XXV-dik rendes közgyűlését ezennel megnyitom ! 
(Hosszas éljenzés.)

Az elnök ezután meleghangú szavakban emlékezett meg az 
elhunyt dr. Haynáld  Lajos kalocsai bíboros-érsekről, az egyesület 
tiszteletbeli tagjáról. Felhívására a közgyűlés részvétének felállással 
adott kifejezést.

Az elnök indítványára a fővárosi tanügy terén kivívott 
kiváló érdemeik elismeréséül Rdth Károly főpolgármestert és
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Kammermayer Károly polgármestert, a kik az egyesület iránti 
érdeklődésüknek oly gyakran s ma oly kiváló módou bizonyságát 
adták a közgyűlés egyhangúlag tiszteletbeli tagokká választotta.

A huszonötödik évforduló emlékére, ugyancsak az elnök 
indítványára, azon tagok sorából, kik a 25 év alatt az egyesület
nek állandóan tagjai voltak, egyhangúlag tiszteletbeli tagjai sorába 
iktatta még a közgyűlés a következő érdemes tagjait: Dunay 
Ferenczet, Felsmann Józsefet, Géresi Kálmánt, Hofer Károlyt, 
Köpesdy Sándort, Mayer Józsefet, Névy Lászlót, Petrovich Feren
czet, Szarvas Gábort, dr. Szombathy Ignáczot, Szvorényi Józsefet, 
Ponori Thewrewk Emilt és Vámosy Mihályt.

Ezután az egyesület három első elnökének az elnöki emel
vény mögött elhelyezett arczképét leplezték le. A leleplezés az 
egyesület egyik alelnökének, Hofer Károlynak beszéde alatt történt.

Hofer Károly a következő beszédet mondotta:

Nagyméltóságú Minister Ű r! Kegyelmes Urunk !
Méltóságos Uraim !
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk választmánya, áthatva a kegyelet, a tisztelet 
és szeretet érzelmei által azon férfiak iránt, kik a lefolyt 25 évben 
ügyeit vezették, elhatározta, hogy arczképüket jeles művészek által 
lefesteti s így emlékezetüket, nevöket az egyesületben megörökíti. 
Nem hiú tömjénezés akar ez lenni, hanem elismerése érdemeiknek, 
helyeslése a czélnak, mely felé törekedtek, és hála a sok időért, 
fáradságért, komoly munkáért, melyet a középiskolai tanügynek s 
közvetve a tanárok érdekeinek is szenteltek. Elhatározta továbbá, 
hogy ez arczképeket a jubiláns díszülés alkalmakor leleplezted és 
egy rövid beszédben jelentőségüket, érdemeiket föleleveníti. E beszéd 
tartásával pedig csekélységemet bízta meg és én e szép feladatot, 
erőm gyengeségének érzetében is, készségesen vállaltam magamra, 
mert kezdettől fogva e mai napig folyton tanúja voltam működé
süknek ; mert ebben — időről időre — nekem is volt némi részem, 
mert oly szerencsés voltam, hogy e férfiak mindegyike nagybecsű 
barátságával megtisztelt, de főkép mert örömmel helyezem maga
mat vissza gondolatban ama viszontagságos, örökké nevezetes időbe, 
a midőn hazánkban a magyarság lett ismét uralkodóvá, a midőn 
mi ifjú lelkesedéssel ez egyesületet alkottuk meg és baráti egyet-
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értésben, nemes versenyben dolgoztunk, törekedtünk a hazai közép
iskolai tanügyet előmozdítani és emelni. E kor mindig drága leszen 
előttünk és én elmerülve emlékezetébe, az akkori eseményekbe, 
szívesen szólnék még az alapítók nehányáról is, kik a többiek közül 
különösebben kitűntek: dr. Riedl Szendéről, Szamosi Jánosról, 
Thetvretvk Emilről, Bartal Antalról, Dunay Ferenczről, Gorzdn 
Gáborról, Lutter Jánosról és még másokról, ámde ez beszédem 
főtárgyától messze elvezetne; különben egy avatott toll amügy is 
megírta hűségesen az egyesület történetét s ebben mindenki meg
találja azt, a mit megemlíthetnék. Hogy az egyesületnek 1866-ban 
való létrejöttét hosszú, fáradalmas és ízetlen küzdelem előzte meg, 
köztudomású dolog; elvégre azonban mégis csak megalakult. Elnök- 
választásra gyülekezvén össze, mindnyájan úgy éreztük, úgy tud
tuk, hogy elnök nem lehet más, mint a budai kir. főgymnasium 
akkori érdemdús igazgatója, dr. Lutter Nándor. Dr. Lutter Nándor 
tulajdonkép már 1862-ben volt elnöke a «Magyar tanférfiak tár
sulatának». Bő tapasztalatai az iskola körében, az elemi iskoláktól 
kezdve a középiskolákon át fölfelé, széleskörű tudománya, ismeretei, 
melyek a középiskola valamennyi tárgyaira egyaránt kiterjeszked
tek, tanári jó hírneve, tapintatos, művelt modora, oly tulajdonságai 
voltak, melyek öt a tanári körökben régtől népszerűvé tették; 
hozzájárult az, hogy ő a magas kormány körében is és különösen 
a felejthetetlen br. Eötvös József minister úrnál a bizalom embere 
volt. Mindig remélnünk engedte, hogy az egyesület működésének 
sikerülni fog a magas kormány bizalmát kivívni. És nem csalód
tunk ; maga a minister úr, alighogy hazafias működésünknek némi 
jelét adtuk, a leghizelgőbb módon fejezte ki az egylet iránt való 
bizodalmát.

Elnökünk szokott elevenségével rögtön megindította a mun
kát és méltán lehet állítani, hogy mindazon kérdések és feladatok, 
melyek az egyesületben utóbb tárgyalásra kerültek, első alakjokban 
már akkor vettettek föl. A gymnasium reformja, a reáliskolák 
átalakítása, a tanárok képzése, a rendtartás, a fegyelem, a test- 
gyakorlás stb.

Dr. Lutter Nándor helyesen fogta fel az egyesület hivatását, 
midőn évi jelentésében ezeket monda: «A gondviselés nemzetünk
nek szép jövendőt rendelt; de meg vagyok győződve, hogy azt 
csak szellemi erejének nagyobb mérvű kifejtése által fogja elérhetni
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s minthogy ezen szellemi erők fejlesztése kiválóan a középtanodák 
feladata, ki ne látná, mily fontos igényeket képvisel egyletünk s 
ki ne érezné, mily szent, minden személyi érdektől ment kötelesség 
háramlik ezen egyesület minden tagjára». — . . .  «Fogjunk tehát 
kettőztetett erővel a nagy, de áldásdús munkának folytatásához; 
a testvériség szent szelleme hassa át e téren minden működésün
ket: hisz’ nemzetünk jövő boldogságánál!, nagy része függ ezen 
működésünktől. Becsületes és önzéstelen törekvésünktől Isten 
áldása nem fog elmaradni». — Bokros hivatalos teendői azonban 
reá nézve kívánatossá tették, hogy az elnökségben egy év múlva 
más váltsa fel, de nyugodtan engedhette azt át. mert az egyesület 
megszilárdult, sőt 1867-ben már országossá vált. A mint lelépett, 
ugyanazon napon, november 3-án tiszteletbeli taggá választatott 
meg és e minőségében barátja, hü támogatója maradt egyesüle
tünknek. Segélyalapunknak éveken át gondozó elnöke volt, és 
a hányszor bármely ügyben tanácsáért, útbaigazításért hozzá for
dultunk, mindannyiszor szives készséggel lépett körünkbe és vett 
részt munkálatainkban. Adja a Mindenható, hogy tudományával, 
tapasztalatával, jóakaratával még igen soká erős oszlopa maradjon 
egyesületünknek!

Dr. Lutter Nándort Ney Ferencz váltotta fel. ki eltekintve 
egy rövid évi félbeszakítástól, 1874-ig maradt elnökünk, vele a 
nevelő Ш az elnöki széken. Ney Ferencz ideálok után törekvő, azok
kal foglalkozni szerető férfiú volt, a mint ezt beszédjei és számos 
czikkei eléggé tanúsítják. Nemzeti nevelés! — ez volt főideálja, 
A testvériség kötelékei által kívánta volna az ország gyermekeit 
egymáshoz fűzni. A tanárokat szerette volna mind az egyesületben 
látni; szükségesnek tartotta, hogy abban képviselve legyen minden 
irány, minden érdek, minden osztály, minden felekezet. Közös 
erővel kell egyesülnünk a haza, a nemzeti közoktatás ügyének 
előmozdítására. Nem szűnt meg biztatni a vonakodókat a belé
pésre: az egyesület szervezetében nincsen mellőzés, nincsen kor
látozás, nincs szó különbségekről a tagok között sem vallás, sem 
nemzetiség, sem intézet-minőségre való tekintetben. Csak egyet 
követelt mindig: szeressük a hazát, törekedjünk oda, hogy hazai 
tan- és nevelésügyünket mentői jobban tökéletesítsük Megengedte, 
hogy a tanügyet az egyleten kívül is lehet szolgálni, de hogy job- 
ban-e, abban kételkedett. Sürgette, hogy a vidékiek ne maradjanak
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el; eleddig a köpontban az erők önmagukra hagyatva nem meg
vetendő munkát végeztek, de kétségtelen, hogy az egyesület sokkal 
düsabb, fényesebb erőt fog felmutatni, ha a vidéki erők bizalom
mal, lelkesedéssel fogjak czélunkat felkarolni s tudományuk kin
cseivel gazdagítani közlönyünket. — Midőn a tagok az üléseket 
gyérebben kezdték látogatni, komolyan szólalt fel és sürgette, hogy 
mindenki híven teljesítse kötelességét, eszükbe juttatva egy kis 
változtatással Nelson híres napi parancsát: Hungary expects, 
that every m an will do his du ty!

Ha az egylet tagjait ilykép folyton összetartásra, munkára 
buzdította, lelki szeme előtt mindig a nemzet állt, a melyre az 
iskolának ki kell hatnia. Az oktatást a neveléssel kell összefűzni: 
kell, hogy a műveltség bizonyos mennyisége a nemzetnek, a nép
nek valamennyi rétegeit áthassa, lelkűket eltöltse,. . . mindaddig, 
míg ez nem történik, valódi egyenlőségről, demokratiáról. népuralom
ról szó sem lehet. Ney Ferencz demokratikus eszméktől volt áthatva : 
kívánta, hogy a népnek része legyen az ország dolgaiban, de csak 
az erkölcs és értelem által mívelt népnek. E czélra tudomány, 
ismeretek és erény kell és a haza szempontjából pedig honszeretet. 
Utolsó szava mindig az volt: Nevelés tesz szabaddá, nevelés tesz 
emberré. És ez elvek Ney Ferencznél nem voltak puszta frázisok; 
a mennyiben tőle tellett, ő folyton iparkodott azokat átvinni az 
iskolába, az életbe; különösen családja belső körébe, mely egy 
valóságos szentély volt, hol aljas, illetlen, neveletlenségről tanús
kodó szót hallani alig lehetett. — Az egyesületben nem annyira a 
szőnyegen forgó tárgyak, kérdések részletes megvitatása, szerencsés 
megoldása által tűnt ki, hanem inkább hazafias, nemes gondolko
dásmódja. iránya á lta l; mivel köztünk az egyetértés szellemét 
ébren tartotta és szakadatlanul munkára serkentett, maradt foly
tonos tiszteletünk tárgya. 1874-ben augusztus 7-én írásban jelen
tette ki. hogy roncsolt egészsége miatt kedélyi és fizikai pihenésre 
van szüksége és kérte, hogy a választásoknál mindennemű com- 
binatióból kihagyassék. Engedtünk kívánságának. Ezentúl is, ha 
tehette, el-ellátogatott üléseinkbe s közgyűléseinkre; egészsége azon
ban, mely sohasem volt szilárd, mindinkább hanyatlott és 1889-ben 
a halál végkép kiragadta őt körünkből, a honnan azonban emlé
kezete nem fog kiveszni soha !

És nem fog kiveszni harmadik elnökünknek. Say  Móricz
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barátunknak emlékezete sem, a ki bennünket már szintén örökre 
elhagyott, fájdalom! nagyon is időnek előtte. Midőn 1872-ben Ney 
Ferencz súlyos beteg lett, dr. Say Móriczot választottuk elnökünk
nek, azonban már egy év múlva visszalépett, az időközben egész
ségét visszanyert Ney Ferencznek engedvén át ismét az elnöki 
széket. Egy év az egyesület életében rövid idő és nem lehetett 
elégséges arra, hogy Say mint elnök valami kiválóbb dolgot vihessen 
véghez, a mire különben akkor az alkalom is hiányzott. Mindazon
által Say Móricz működése az egyesületben nem maradt nyomtalan. 
Ő az egyesület megalakulása óta haláláig szakadatlan buzgósággal 
szolgálta a középiskolának és az egyesületnek érdekeit. Sohasem 
nyújtotta ugyan ki kezét valamely hivatal után, de ha ilyet rábíz
tak, ő abban — volt legyen az nagy vagy kicsiny — a legnagyobb 
correctséggel járt el. Éveken át pénztáros volt és gondosan ügyelt 
arra, hogy a tagdíjak kellően befolyjanak. Derűit lelkületű, jókedvű 
férfiú lévén, úton útfélen elfogadta azokat s tárczájában mindig 
vitt magával nyugtatványokat, hogy legyen, ha esetleg az egyik
másik tag fizetni akarna. Pécsett, midőn a bányatelepen alapítványt 
adtunk össze azon német fiú számára, ki a magyar nyelv meg
tanulásában a legjobb előmenetelt tanúsítja, még lenn, e kormos, 
fekete bányában is gyűjtögette az adakozásokat és nyugtatványozta 
azokat. A segélyző alapot mint ellenőr, majd mint elnök soká 
kezelte. A második szakosztályban, mint annak elnöke, dicséretes 
tevékenységet fejtett ki. Tanácskozásainkról ritkán maradt e l ; 
«hideg észszel, de meleg szívvel» szokta ő a szóba hozott dol
gokat tárgyalni és megnyerő modorával, valamint világos előadá
sával nem ritkán ő vezette czélra a tanácskozások menetét. Say 
Móricz működésének súlypontja különben magában az iskolában 
volt. Mint gymnasiumot jelesen végzett ember, barátja volt a gymna- 
siumnak, de hivatalos állása, valamint legbensőbb meggyőződése 
őt a reáliskola hathatós szószólójává tették és ez intézetek benne 
egyik legtehetségesebb, legmelegebb védőjüket tisztelik. Tanulmá
nyai, utazásai folytán azon műveltséggel birt, melyet európainak 
szoktunk nevezni, ámde azért testestül lelkestűi magyar ember 
volt. Forrón óhajtotta, hogy középiskoláink a művelt külföld jele
sebb középiskoláinak színvonalára emelkedjenek, de azon föltétel 
alatt, hogy magyar iskolák legyenek. Ö is a magyar iskolában 
látta magyar nemzetünk jövőjének legerősebb biztosítékát, szere-
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tett nemzetünknek, melyre vonatkozólag ő is, mi is, mindannyian 
felfohászkodunk: 'Esto perpetua!

Még egy elnökről, a negyedikről, Вегесз Antalról kellene 
szólanom, ki már 16 év óta vezeti az egyesület ügyeit ernyedet- 
len szorgalommal és ritka tapintattal, és a ki őszinte örömünkre 
még ma is testi-lelki erejének javában ül az elnöki széken. Nem 
tartanám illőnek őtet itt szemtől szembe magasztalni s felsorolni 
mindazt, a mit egyesületünk érdekében tett. Annyit azonban mégis 
meg kell említenem, hogy erkölcsi bátorsága az igazat bárkivel 
szemben kimondani, hogy egyeneslelkűsége volt az, a mi őt ked- 
veltté tették közöttünk, de fölfelé is, nevezetesen Trefort minister 
űr előtt és nehezen csalódom, ha azt mondom, hogy jórészben 
Berecz személyes befolyásának, felvilágosításának lehetett köszönni 
azt, hogy a minister úr a tanárokról kezdett jobb véleményen 
lenni. Ha Berecznek nyílt jellemét megszerettük, munkaerejét tisz
telnünk kellett. Tevékenysége, munkaereje valóban nem minden
napi. Példásan igazgatja a felsőbb leányiskolát, melynek szer- 
zevetét, tantervét, instructióit a legapróbb részletekig ő dolgozta 
ki; majd meg mint ministeri biztos utazza be széles e hazát és 
felügyel arra, váljon az ország különböző vidékein fennálló 
hasonló intézetek miként működnek. Mint a földrajzi társaság 
főtitkára, részt vesz a geográfusok európai congressusain, figyelem
mel követi e tudomány haladását és vívmányait a «Földrajzi Köz- 
löny»-ben teszi közzé. Vendégszeretőleg hívja be hazánkba a világot 
bejáró utazókat: Payert, az északi sark kutatóját, Holubot, az 
afrikai utazót, Faragót és Ürgét, Khinában lakó hazánkfiait, hogy 
tapasztalataikat velünk is közöljék. Azután meg fölkeresi itt a 
főváros legelhagyatottabb utczáin a szegény éhező, fázó iskolás
gyermekeket és gondoskodik arról, hogy ételt és ruházatot kapja
nak. Részt vesz a közoktatási tanács tanácskozásain, a polgári 
leányiskolák képezdei vizsgálatán, számos közügyi dologban, és 
mindemellett egyletünket vezeti az elődeitől öröklött szellemben, 
csakhogy erélyesebben és, tekintve az eredményeket, sikeresebben. 
Azért méltán merem neki megjósolni, hogy: «'Semper honos, 
nomenque tuum, laudesque manebunt!

Ámde, m. t. közgyűlés! Bármeddig folytatnám, a szó, a puszta 
szó sohasem lesz képes tisztelt elnökeink alakjait olykép föltün
tetni előttünk, a hogy őket színről színre ismertük. E bajból
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művész-barátaink, Balló Ede és Győrök Leó segítettek ki bennün
ket, kik őket — a mint látjuk — sikerűit módon festették le ügy, 
hogy egyesületünkben nemcsak nevök, nemcsak érdemök, hanem 
külső megjelenésük is mindenkorra megörökítve leszen!

Az éljenzéssel fogadott beszéd után Köpesdy Sándor máso
dik alelnök bejelentette a közgyűlésnek, hogy az egyesületnek az 
1871-dik évben Pécsett tartott közgyűlése alkalmából ugyanott 
tett alapítványának kamatát, egy darab aranyat, ez idén Jdnyi 
Hedvig, a Duna-gőzhajózási társaság pécsi bányafelügyelőségének 
elemi iskolájába járó, tanuló kapta, mint a magyar nyelv tanulásá
ban legjobb előmenetelt tanúsító nem magyarajkú tanuló. Továbbá 
Fiúméban ugyanilyen alapon 1— 1 darab 20 francos aranyat kap
tak az egyesülettől Venutti Hugó és Oliva Utilia fiumei állami 
gymn. tanulók.

Következett dr. Alexander Bernát felolvasása, melyet éljen
zéssel fogadtak, s melyért az elnök köszönetét mond az előadónak. 
Az ünnepi ülés ezzel véget ért s következett a középiskolai kiál
lítás megnyitása az állami felsőbb leányiskolában, melyről a kiál
lításról szóló szakaszban lesz szó.



......

A MAGYAR KÖZÉPISKOLA ÉS A TANÁREGYESÜLET.

(1866— 1891.)

Mélyen tisztelt vendégek!
Tisztelt közgyűlés!

Midőn emberek szövetkeznek, ha oly lazán is, mint szak
emberek egyesületeikben: e szövetkezés eredménye nem elvont 
összegszám, melyhez a tagok mindegyike az egységgel .járul hozzá. 
E szövetkezés következtében az évek folyamában valósággal új 
lény származik, egy collectiv egész, minő a család, nemzetség, 
nép s egyesület is, melynek megvan a maga története, de megvan 
a maga lényege, charactere, tehát ideális egysége is. E lényeg las
san fejlődik, mint az egyes embernél is, de fejlődik szükségesség
gel, ama tényezők mivoltából, melyekből alakúi. Fejlődés közben 
alig venni észre növekedését, a mint az egyén is észrevétlenül s 
lassan n ő ; de ha nagyobb időközre, mely lefolyt, pillantunk vissza, 
szemünkbe szökik, a mi lassan lett, e lény mivolta, jelleme, mely- 
nélfogva mint egységes, szerves egészről beszélhetünk róla.

Ilyen szerves egész, ily collectiv lény az országos közép
iskolai tanáregyesület is, melynek ma ünnepeljük huszonötéves 
jubilaeumát. Méltán tekinthetjük örömnapnak e nevezetes évfor
dulót. Rég túlestünk a kezdet nehézségein, melyekről megilletődve 
emlékszünk meg. Felnőttünk, egységgé tömörültünk, sok vihart 
megálltunk s életrevalóságunknak nem egy döntő próbáját adtuk. 
Kifejlődött, a mi bennünk rejtőzött, erőnk teljességében állunk itt 
s aggódás nélkül kérdezhetjük: mely jellemző vonásai domborod
tak ki egyesületünknek, mi az ő természete s a mely összetartja: 
czélja, rendeltetése ? Történetében föl kell lelnünk e kérdésekre a 
feleletet. E felelet iránt pedig mikor érdeklődhetünk nagyobb mér
tékben, mint a megállapodás ez ünnepélyes momentumában, a
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midőn viszontagságos mult után egy szebb jövő ígérkezik szá
munkra s az önismeret csak fokozhatja erőnket s megóvhat a 
helyes útról való letéréstől ?

De kérdéseinkre nem találhatunk feleletet, ba a tanáregyesület 
történetét a magyar középiskoláétól elkülönítve tekintenök. Mert 
a magyar középiskola s az országos tanáregyesület benső kapcso
latban állanak egymással. Külső s belső körülmények létesítették 
e kapcsolatot. A belsőkről nem is szükséges bővebben szólni: 
eléggé nyilvánvalók azok. A tanáregyesület a magyar tanárságnak, 
a magyar középiskolának alkotása, szabad szövetkezése, független 
orgánuma. Némelykor haragszunk rája. sokszor szidjuk, megesik, 
hogy egy pillanatra elfordulunk tőle; de ha szükségünk van reá. 
mindig megtaláljuk a hozzá vezető útat s ez az út mindig nyitva 
áll előttünk. Az érdekek mindennapi harczában megfeledkezhetünk 
amaz ideális érdekekről, melyek bennünket egyesületünkhöz fűznek; 
elhanyagolhatjuk ama köteleségeket, melyeket a közösség érzete az 
iskola falain kívül is ránk ró; de abban a pillanatban, melyben tanári 
hivatásunk legnemesebb felfogására eszmélünk, egyszersmind éreznünk 
kell ama kapcsolatot, mely bennünket egyesületünkben egymáshoz 
fűz s a melynek a hazafiűi érzés mellett a sokfelé oszlott magyar 
tanárságnak leghatalmasabb egyesítő erejének kellene lennie.

E belső kapcsolat mellett nem kevésbbé fontos a külső, a 
történeti kapcsolat, a mely a belsőt létrehozta, erősítette s fentar- 
totta. Az országos középiskolai tanáregyesület egykorú a modern 
magyar középiskolával. Már 1861-ben, alig hogy az idegen hata
lom belefáradva sikertelen erőlködéseibe, némileg alább hagyott 
az országra gyakorolt rettenetes nyomásával, itt a fővárosban kelet
kezett a magyar tanárság egyesülésének első eszméje. Szerelem- 
hegyi kartársunknak a mai napra készült történeti vázlatában 
megolvashatjuk, mily félénk, kezdetleges alakú volt még akkor az 
eszme, egyszersmind azonban, hogy már ez első alakja országos 
tendencziájával a jövő fejlődést előkészítette. Tehát az első szaba
dabb fuvallat, mely végig lengett az országon, életre keltette a 
magyar tanárság egyesülési aspiráczióit is. A körülmények e talál
kozása pedig se nem véletlen, se nem futólagos. A magyar tanárok 
megértették az időnek akkor még nagyon homályos jeleit, meg
értették, mit kíván a haza, a nemzeti kultúra az ő közreműködé
süktől.
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A modern magyar kultúra megelőzte a modern magyar álla
mot, megelőzte, mert előkészítette s megteremtette. Magyar irók, 
költők s tudósok érlelték s terjesztették amaz eszméket, melyek 
lassan, nagy küzdelmek árán hódították meg a nemzetet. E kor
szakban a magyar középiskola, legalább a mi a nemzeti érzést illeti, 
teljesítette a maga feladatát, habár egyébként nem állott feladata ma
gaslatán. Idegen szellem férkőzött beléje; egy darab középkor kon
zerválódott benne. Isten csodája óvta meg a nemzeti elfajulástól, 
az a csoda, hogy a magyar nemzeti érzés az idegen nevelés mel
lett sem veszhetett ki a magyar tanférfiak jobbjaiból. Nem volt 
oly egyetemünk, mely igazi tanárokat nevelhetett volna; nem volt 
oly kormányunk, mely a magyar középiskolát a magyar kultúra 
műhelyévé tette volna: csak a magyar szív dobogott a magyar 
tanárságban s ez óvta meg az elcsenevészesedéstől.

Kitűnt ez a nagy megpróbáltatás idejében, midőn a forrada
lom utáni korszakban egészen idegen szellemet akartak meghono
sítani a magyar középiskolákban. E törekvések annál veszélyesebbek 
voltak ránk nézve, mennél fejlettebb volt ama szellem, melyet ránk 
tukmáltak s mely a magasabb kultúra jelszavával édesgette és 
csábította a nemzetet. Akkor majdnem egészen megszakadtak a 
magyar középiskola tradicziói. Idegen rendszer s idegen módszer 
hatott be a magyar középiskolába s látszólag messze elterelte a 
nemzeti szellemtől, a nemzet kultúrái munkájától. De íme, alig hogy 
a nemzet föllélekzett, fölébred a magyar tanárság is s a magyar 
tanárságban az az érzés, hogy a magyar középiskolát magyar 
nemzeti középiskolává kell átalakítani. Ez az eszme vezérli a 
modern magyar állam első közoktatásügyi ministerét, br. Eötvös 
Józsefet s ez az eszme dobog ama férfiak lelkében, kik már egy 
évvel a magyar ministerium megalakulása előtt, megteremtik a 
Budapesti Tanáregyesületet, majd pedig 1867-ben a budapesti egye
sületet átalakítják országossá. De csak a czímben s az alapszabá
lyokban történt változás; némileg leplezve már az 1866-ban létre
jött egyesület is országos s joggal ettől az időtől számítjuk az 
egyesület történetét s ezt a dátumot ünnepeljük meg mi, boldogabb 
utódai az úttörőknek, kik közül oly sokan nem érhették meg e mai 
örömnapot s a mi akkor eszme, kívánság, ideál volt, nem lát
hatták meg a valósulás biztos útján.

2
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Ma le van rakva a nemzeti középiskola alapja; ma a magyar 
szellem hatja át a középiskolát; ma a magyar kultúrát szolgálja 
a magyar középiskola s belőle meríti termékenyítő erejét. E nagy 
folyamatnak hű szolgája, eleven tényezője volt a magyar országos 
középiskolai tanáregyesület. E fejlődés története az övé is. E tör
ténet tévedései, ingadozásai s diadalai az övéi is. Az egyesület 
története hű tükre a modern magyar középiskola történetének. 
Vele fejlődik, erősbödik s emelkedik. Magára vállalja a feladatokat, 
melyeket a körülmények reá rónak. E feladatok az idők haladtával 
változnak; de nem változik ez egyesület munkakedve, nem válto
zik az egyesület nemzeti ideálja s nem változik az a helyzet, hogy 
a tanáregyesületre szükség van, hogy a régi feladatok megoldása, 
vagy azoknak más orgánumokra ruházása után újabb feladatok 
hárulnak az egyesületre, mely a magyar tanügynek, a nemzeti kul
túrának pótolhatatlan orgánuma marad. E tanulságot meríthetjük 
a tanáregyesület múltjából, erre tanít az egyesület Charaktere, 
a mint huszonötéves történetében lassan, fokozatosan kifejlett. — 
Érdemes e tanulsággal, e charakterrel, ez újabb feladatokkal a mai 
napon még egy pillanatig foglalkozni. Az ünnepi hangulatot nem 
zavarhatja a magábaszállás e komoly munkája. Mert hibáink s 
tévedéseink mellett nem kell szégyelleni múltúnkat s nem szabad 
félteni jövőnket. Az egyesületet minden időben gyarló emberek 
alkotják, s az egyesület művei a véletlen alakulása szerint többé- 
kevésbbé fogyatékosak lesznek. De az eszme, mely az egyesületet 
vezérli, mely mivoltában hol tökéletesebben, hol fogyatékosán kifeje
zésre jut, egyik oszlopa a magyar középiskolai ügynek s ez az 
eszme folytonos haladást parancsol, de biztosít is egyesületünknek.

** *

Nem lehetséges ez alkalommal a modern magyar középiskola 
történetét elbeszélni, ennek tán nincs is itt még az ideje, midőn 
újra nagy átalakulások küszöbén állunk, de bizonyára nem a mai 
nap az illő alkalom e czélra. A tényeket a középkorú férfiak is 
körünkből mind ismerik, maguk tapasztalták őket, a tények össze
tűzése, magyarázata meg bírálata pedig részint korai volna, részint 
más alkalmat kíván meg. Még arra sem kell kiterjeszkednem rész
letesen, hogy a tanáregyesület minő részt kapott s vett ki magának 
abból a munkából, mely a huszonöt év alatt a középiskolai ügy
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terén létesült. E rész tekintélyes s tiszteletreméltó, önérzettel hivat
kozhatunk rá s megelégedéssel olvashatjuk Szerelemhegyi tagtár
sunknak ezt is felölelő tanulmányát. Minket e napon, úgy hiszem, 
csak az a kérdés érdekel kiváló mértékben, mily helyet foglalunk 
el a közoktatásügy szervezetében, milyen munkára képesített ben
nünket múltúnk, mit tartogat számunkra a jövő? Csak a tanárok 
személyes érdekeinek vagyunk-e képviselője, vagy főleg paedagogiai 
feladat jutott-e számunkra, vagy e kettőt egyesítnünk kell? Ma, 
midőn az állam — nem birálat czéljából mondom, nem rosszalom, 
hanem a tényt constatálom — a közoktatás terén is nemcsak mind 
jobban terjeszti az «államosítást», az állam ingerentiáját, hanem 
mindent hivatalosít is, azaz bureaucratikus módon szervez s végez
tet: van-e oly feladata a tanáregyesületnek, a melyért érdemes 
lelkesedni, a melyet nemcsak hasznos s czélszerű voltánál fogva 
teszünk magunkévá, mint pl. személyes érdekeink védelmét, hanem 
a mely fölemel bennünket, melyet más nem végezhet helyettünk ? 
Erről akarnék a múlt szemléletéből fölvilágosítást szerezni.

Lehetetlen azonban e múlt szemléleténél nem mindenekelőtt 
csodálatunknak adnunk kifejezést azon az óriási munkán, mely a 
középiskola terén aránylag rövid idő alatt végeztetett. A munka 
végrehajtása közben eléggé türelmetlenkedtünk, mert mindenütt 
éreztük hátrainaradottságunkat, a régi rossz utakat a réginek romjai 
még járhatatlanabbá tették s az új ösvények vágása oly lassan 
haladt előre a munkások avatatlansága s az akadályok eltakarítása 
folytán. De most, hogy visszatekintünk, más szemmel nézzük a 
végzett munkát és szinte csodálkozunk az alkotó idők bátorságán 
és sikeres munkásságán. Mert a magyar középiskola rendszerét s 
alkotmányát alapjától fogva kellett fölépítenünk. 1867-ben, midőn 
az ország magával rendelkezhetett, nem volt magyar szellemű tan
ügyi adminisztratiónk, nem volt ez adminisztratiónak biztos 
alapja törvényben s törvényes rendéletekben. Az autonom fele
kezetek tanügye összefüggés nélkül állott a többiekével, viszonya 
az államhoz régi törvényekben gyökerezett, melyek azonban sok
félekép értelmezhető s a kivitelre utasítást nem tartalmazó általános 
elvek hangoztatására szorítkoztak. Mint más téren, a középiskola 
terén is, az autonómia fogalma összeolvadt a szabadságéval s ellen
tétben érezte magát az állami hatalommal, melylyel szemben az 
ellenséges magatartást tartotta legtermészetesebbnek s biztosabb-

2*
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nak. Hogy ily körülmények között az autonómia egyszersmind a 
tanügyi visszaélések melegágya lett. nagyon természetesnek fog 
látszani. Hogy csak egy tényt említsek: 1863-ban a helytartó- 
tanács kimondotta, hogy katholikus tanulók felső engedély nélkül 
nem látogathatnak protestáns intézetet; még 1865-ben megerősí
tették e rendeletet s csak 1868-ban helyezte br. Eötvös 
hatályon kívül. Ilyen volt a magyar tanügy egysége a hatvanas 
években. Klamarik  ministeri tanácsos csak a minap kifejtette a 
Paed. Társaságban, hogy nem volt magyar tanárképzés, hogy a ki 
tanár akart lenni, annak ki kellett menni az országból s Bécsben 
tenni vizsgálatot. Midőn 1868-ban az első tanárvizsgálati szabály
zat elkészül s a tanítórendek tanárai a tanári vizsgálat letételére köte- 
leztetnek, a ministerium panaszosan említi, hogy a benedekrendiek 
közül mindössze 5, a czisztercziták közül 2, a jászói premontreiek 
közül egy sem, a csornaiak közül 2 s a kegyesrendiek közül 4, 
mindössze tehát 13 tett eleget ebbeli kötelezettségének. Hogy milyen 
volt az érettségi vizsgálat, arra csak egy jellemző adatot hozok 
fel. Dr. Lutter Nándor, tankerületi főigazgató, 1868-ban jelentést 
tesz, hogy az érettségi vizsgálat után egy, a zürichi népiskolák 
számára kiadott példatárból dolgozatot adott föl az ifjaknak azzal 
a megjegyzéssel, hogy a példa kidolgozásának eredménye nem lesz 
befolyással az érettségi bizonyítványra. A népiskolai feladatot 291 
érettségit tevő ifjú közül 26 oldja meg elégséges eredménynyel, 
265 elégtelenül! Akkoriban a physikából s mathematikából teljes föl
mentést is lehetett szerezni! De a mit tán legelőbb kellett volna érin
tenem, nem volt nemzeti tantervűnk, a régit el kellett vélni, az újnak 
a csinálása sokkal könnyebbnek látszott, mint később kitűnt, de azt 
mindenki tudhatta, hogy új tanterv, részletes utasítások, módszeres 
traditiók, alkalmas tankönyvek nélkül a tanulók s tudományos segéd
könyvek nélkül a tanárok számára rosszabb, mint új házban lakni, mely 
nedves s bútorok nélkül szűkölködik. Ha ehhez hozzáveszszük iskoláink 
czélszerűtlen régi épületeit, elégtelen fölszerelését, a tanári fizetések 
elégtelen voltát, az iskolák csekély jövedelmét, az állami budget 
kis tételeit, akkor legalább körvonalaiban látják magunk előtt ezt 
a nagy üres tért, melyet az úttörőknek meg kellett mívelniök. 
Szerencsére az úttörők lálásköre egészen más, mint a kritikus 
utódoké. Alkotó kedvüktől kisebbeknek látjuk az akadályokat; 
reményeik biztató látványkép eléjük varázsolják a távol eredmé-



21

nyékét, minden elvetett magból már az érett gyümölcsöt látják 
kikelni, s a mi fődolog, a kudarcz, a sikertelenség, a saját téve
seik fölismerése még nem oszlatta szét illúzióikat, nem rontotta 
meg munkakedvöket. Tanáregyesületünk mindezeket bőven tapasz
talta; tevékenyen közreműködvén mind az említett alkotásokban, 
osztozott az úttörők illúzióiban s lankadatlanul részt vett a mun
kában, melyet nincs oka sajnálnia vagy szégyelnie.

A munka előbbrebaladtával csakhamar fölismerték a föltor- 
nyosúlt akadályokat, de dicséretére mondhatjuk ama generáczió- 
nak, melyet annyi csalódás és hozzá gáncs is ért, nem riadt vissza 
az akadályoktól. Fontos s hasznos munka volna e folyamat egyes 
fázisait részletesen taglalni. Mily tanulságos pl. a középiskolai tör
vény létrejöttének története. Hogy ily törvényre szükségünk van, 
már br. Eötvös ismerte föl, ki a törvény s tanterv kérdését egy
szerre akarta megoldani. A törvényjavaslat, melyet 1869-ben be
nyújtott a képviselőházhoz, ideális mű volt, melynek ellenszegült 
a protestáns egyház, de a tanáregyesület is. Milyen közeinek lát
szott akkor a törvény létrejötte, mely csak 14 évvel később sza
vaztatott meg! Addig még öt javaslat került a képviselőház elé, 
melyeket egyesületünk folyton megvitatott, úgy hogy közlönyünk 
erre vonatkozólag oly forrás, melyből a történetiró a legbecsesebb 
fölvilágosítást merítheti. 1873-ban, 1875-ben, 1880-ban, 1881-ben 
s 1883-ban új meg új javaslatokat terjesztett Trefort minister vagy 
a közoktatási bizottság a ház elé s mennyi ingadozást, eltérést, 
változtatást találunk e javaslatokban! Végre meglett a törvény, 
mely korszakot alkot középiskolai oktatásunk történetében. Nem 
kell a törvény hatásait itt e gyülekezetben részleten ismertetnem. 
De megemlíthetem, mint legfőbb vívmányát a törvénynek, hogy 
egységes alapot teremt az egységes nemzeti oktatás számára. Ezen
túl nem szakadhat szét a magyar középiskola annyi részre, a hány 
iskolafentartó van a hazában, sőt majdnem a hány középiskola áll 
fenn. Szinte magától értetődik azután, hogy azonnal, mintegy varázs
ütésre, emelte a tanítás színvonalát, mert egységesen állapítja meg 
a jó tanítás minimális föltételeit, a tanterv által elérendő czélt, a 
rendes tanárok számát, a tanárképesítést, az érettségi vizsgálat 
módját s követelményeit és sok egyebet, de mindenek fölött mind
ennek biztosítékát, az állami felügyeletet s az állami segélyt oly 
intézetek számára, melyeket fentartóik nem tudtak kellően ellátni.



Nem bocsátkozom a statisztikai számok felsorolásába, nem 
is tekintem őket döntőknek. Mindnyájan tudjuk, hogy az állapotok 
azóta minden tekintetben rendkívül fejlődtek. Az okleveles tanárok 
már majdnem teljesen kiszorították az oklevélnélkülieket intéze
teinkből ; épületek, felszerelés dolgában óriásilag haladtunk; a testi 
nevelés ügye egészen uj lendületet vett, s most egy még szebb 
fejlődés küszöbén áll; az érettségi vizsgálatokon teljesen meg
szűntek ama hallatlan visszaélések, melyek a külföldön oly szé
gyenletes hírünket költötték: egy tudományos módon alaposan képzett 
generatió tanít a középiskolákban és gyarapítja sok más tekin
tetben is nemzeti műveltségünket. A középiskolák költségei három 
millióról ötre emelkedtek. De mindezeknél tán még többre 
becsülendő az az uj, egységes nemzeti szellem, az összetartozás 
amaz érzete, a magyar kultúra mindent domináló, minden 
egyenetlenség és külömbség fölé helyezkedő szempontja, melyet 
középiskolai oktatásunkban tapasztalhatunk. Mennyit ijesztettek 
bennünket az autonom felekezetek haragjával autonom jogaik meg
szorítása fölött. Mindebből semmi sem történt meg. Oly egyetértés, 
harmonia s egység még soha, mióta magyar középiskolák vannak, 
még nem volt a magyar közoktatásban, mint most. S kinek köszön
hetjük a magyar nemzeti eszme e nagy győzelmét ? Bizonyára a magyar 
in telligent hazafiuságának, de részben a tanáregyesületnek is, mely 
régóta képviselője ez egységes nemzeti szellemnek, mely folyton hirdeti 
és terjeszti, melynek körében a legkülönbözőbb tényezői a középiskolai 
oktatásnak békésen megférnek egymással, egymáshoz simultak, mely 
kezdettől fogva nem állami, nem felekezeti, nem gymnasiumi, nem 
reáliskolai, hanem országos középiskolai tanáregyesület.

Nem kevésbé fontos s tanulságos a magyar középiskolai tan
tervek története. A törvény megadja a középiskolának a biztos 
alapot s tág keretet; a tanterv illeszti e keretbe a tartalmat, a 
a tanárság pedig önti e tartalomba az életet és szellemet. A ma
gyar középisk. tantervek sorsa hasonlít a törvényéhez, csakhogy 
míg a törvényjavaslatok javaslatok maradtak, a tantervek egymás 
után életbe léptek s változandóságukkal, rövid életükkel a legkí
nosabb korszakát képezik újabb középiskolai történetünknek. Már 
1867-ben lépett életbe egy új szervezet, de csak ideiglenesen, úgy 
hogy midőn 1868. aug. 29-én a hatosztályú gymnasium végleges 
tanterve kiadatott, több átmeneti intézkedés vált szükségessé; pl.
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hogy csak egyet említsek, 1867-ben nem tanították a természet
rajzot az I. gvmn. osztályban, 1868-ban igen. Az 1868-ki tan
terv véglegesnek, de nem egésznek tekintetett. Csak az első hat 
osztályról intézkedik az úgynevezett kis és nagy gymnasiumról, 
melyhez az eredeti terv szerint hozzá csatlakozott volna a három 
osztályú lyceum-tanterv három elágazással a jogászok, az orvosok 
s természettudósok, végre a papok s tanárok számára. E tanterv
ben az első hat osztályban nem fordul elő a görög nyelv. A 
főgymnasium VII. és VIII. osztálya ideiglenes tantervet kapott a 
törvény közeire várt létrejöttéig. A lycealis tanterv tudtommal soha 
meg sem jelent, tán ki sem dolgoztatott. 1870-ben a minister újra 
provizórikusán szabályozza a történeti tanítást, minthogy a lyceumi 
tanterv «a törvényhozás intézkedéséig» még mindig nem léphet 
életbe. 1871-ben a halál kioltja az első közokt. minister, a magyar 
faj egyik legnemesebb typusának életét s vele együtt eltűnik tan
terve is középiskoláinkból.

Már 1871-ben lépteti életbe az új közoktatásügyi minister, 
Pauler Tivadar, azt a tantervet, melynek alapját az egyesületünk 
által készített tervezet képezte. Csak egyik jellemző tény gyanánt 
említem, hogy mikor Pauler előbb részleges változtatásokat akar 
tenni a tanterven s erre nézve az egyesülettől tanácsot kér, az 
egyesület határozottan kimondja, hogy a tantervet szerves egész
nek kell tekinteni, mely nem tűri meg a foltozást. Bármily hibái 
voltak is az 1871/72. tantervnek, már ez a szempont is tisztes
séges helyet biztosít neki történetünkben. Alig hogy Trefort lett 
közoktatásügyünk vezére, újra elkezdődnek a tantervi vajúdások, 
melyek most fölötte kínosak s hosszantartók. Már 1873-ban kész 
egy új tanterv, melyet azonban utasítások s alkalmas tankönyvek 
nélkül a minister vonakodik kiadni. Ugyanakkor lép életbe a reál
iskolai tanterv, habár csak provizórikusán, de máris kihagyásával 
mindazoknak a tárgyaknak, melyek a reáliskolát félig ipariskolává 
tették, minő az építészettan, váltóisme, könyvvitel s géptan. Ebben 
az évben kezdődnek meg a tanácskozások ama bizottságban, mely 
dr. Mészáros F. elnöklete alatt s dr. Heinrich Gusztáv jegyző- 
sége mellett, Bartal, Felsman, Hofer, Kármán, Lutter, Sav, Szto- 
czek tagokból állott s mely a Kármán-féle tervezetet fogadta el 
alapul. Mindazonáltal még 1879-ig tartott ez az átmeneti állapot. 
Míg a reáliskolák végleges tan terve már 1876-ban lép életbe, a
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gymnasiumi csak 1879-ben adatott ki, az utasításokkal s a szük
séges átmeneti intézkedésekkel egyetemben. De ennek a tantervnek 
sem volt még eddig nyugalmas élete. Újabb változtatásokat tett 
szükségessé az 1883-ki középiskolai törvény, majd pedig az uta
sítások átdolgozása alkalmával 1887-ben is történtek rajta módo
sítások. A múlt évben végre a görög nyelvi törvénynovella ismét 
némi javításokkal járt. Mindazonáltal a tanterv lényege 1879 óta 
érvényben van, eredeti mivolta megmaradt s a mi középiskolai 
oktatásunkban e tekintetben javult, e kiváló paedagogiai mű érdeme, 
mely külföldön is mint észszerű s nemzeti tanterv nagy méltány
lásban részesült. A tanáregyesület a tantervvel több ízben behatóan 
foglalkozott s közlönyünk utolsó évfolyamai behatóan tárgyalnak 
módszertani kérdéseket, melyek a tanterv s utasítások pótlására 
s bírálására vonatkoznak.

Nem foglalkozom tanügytörténetünk egyéb kimagasló moz
zanataival, minők az érettségi vizsgálat szabályozása, a rend
tartás s módszer javítása, a tanárképzés ügye stb. Mindezekben 
részt vett az egyesület, a mint története pontos adatokkal bizo
nyítja. Csak a közoktatási tanács intézményét vonom még fejtege
tésem körébe. 1871-ben létesül e testület, mely akkor 30 tagból 
állott, kik közül 15-öt a minister nevezett ki, míg 15 választás 
útján került a tanácsba. Választott pedig az egyetemi tanács három 
tagot, a műegyetem kettőt, egyet-egyet a gazdasági egyesület s a 
pesti ipar s keresk. kamara, hármat a pesti népiskolai s tanító- 
képezdei tanítók gyülekezete s legtöbbet t. i. ötöt a tanáregyesület. 
E szabályzat csak kevés ideig volt érvényben. Már 1875-ben új 
szabályzat lépett életbe a választási elv teljes elejtésével. Az új 
szabályzat csekélyebb változtatásokkal egészen ez év elejéig állott 
fenn, a mikor ismét újjá szerveztetett nehány oly kívánság tekin
tetbe vételével, melyeket egyesületünk több Ízben, legutóbb az 
1889-ki mármarosi közgyűlésen hangoztatott. A választási elv 
elejtése nem jelenti a tanáregyesület kizárását a közokt. tanács 
működéséből. Alig van tagja a tanácsnak, ki nem egyszersmind 
egyesületünknek is tagja s ép legbuzgóbbjaink közül többen részt 
vehetnek a tanács munkálkodásában. Mindazonáltal tagadhatatlan, 
hogy a tanács és az egyesület működése bizonyos pontokban érint
kezik s a tanács kezdettől fogva bizonyos befolyással volt a tanár- 
egyesületre.
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Az egyesület az alkotmányos korszak első éveiben sokkal 
közelebbi viszonyban volt a tanügyi administrátióhoz. mint jelenleg. 
Egy ideig hivatalból bírálta a tankönyveket; a ministeriumból a 
a legfontosabb ügyekben véleményadásra szólították föl. A közlöny 
hivatalos orgánuma volt a ministeri rendeleteknek stb. s a kor
mány ennek fejében évi 800 frtnyi subventióval támogatta. Mint 
láttuk, a közokt. tanács első szervezése alkalmából az egyesület 
a tanács tagjainak egy hatodát választotta, tehát mint egyesület 
nagy befolyást gyakorolhatott a tanács tárgyalásaira. Mindez meg
változott. A kormány még egyszer-máskor a tanáregyesülethez is 
fordult, elnökünk hivatalosan részt vett e középiskolai törvény 
bizottsági tárgyalásaiban, ha fölterjesztéseinkkel a ministeriumhoz 
fordultunk, kegyes meghallgatásban részesültünk, egyszer-máskor 
eredményt is elértünk, de a régi viszony megszűnt. S ennek rész
ben a közoktatási tanács az oka. Ő a kormány hivatalos s fizetéses 
tanácsadója, ő eszközli a könyvbirálatokat, ő mond véleményt 
minden paedagogiai s didaktikai kérdésben, ő a magyar tanügy 
paedagogiai legfőbb véleményező fóruma. Vannak, kik a tanár- 
egyesület e functiójának megszűntét sajnálják. Meglehet, hogy 
kevesen vagyunk, kik az ellenkező nézeten vagyunk, de én a ma
gam részéről annál határozottabban ragaszkodom hozzá. A tanár- 
egyesületre, a kormányra s a tanügyre nézve jobb a mostani viszony. 
A tanáregyesületre azért, mert lehetetlen lett volna a régi viszony 
mellett függetlenségét megtartani, már pedig csak mint független 
szabad egyesületnek van becse s hivatása. A mely testülettől taná
csot kérünk, annak összetételére, tárgyalásaira befolyást iparkodunk 
magunknak biztosítani s ha a tanáregyesület elveszti független
ségét, szabad szavát, akkor elvesztette mindenét. A kormánynak 
s a tanügynek pedig nem használt volna, ha egy véletlenségeknek 
kitett egyesület biz meg oly teendőkkel, melyek állandóságot téte
leznek föl a megbízott testületnél. így megvan a tanácsnak a maga 
functiója s megvan nekünk a magunké s a kormányon áll minden 
egyes esetben a véleményeket mérlegelni s a tanügyi közvélemény 
szavát súlya szerint megbecsülni.

* **
S most elérkeztem amaz utolsó mozzanathoz, hogy fejteges

sem, mifélék tehát ama functióink, melyek a történeti fejlődés 
természetes consequentiái gyanánt mi reánk háromolnak. Hogy
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anyagi érdekeinket védelmezzük, szinte magától értetődik, mert 
ezeknek más orgánumuk úgy sincsen. Hogy a tanárság szellemi 
színvonalának emelésén fáradozzunk, a módszer végtelen mezején 
folyton új hódításokra induljunk, tudományos fejlődésünket figye
lemmel kisérjük s elősegítsük, a külföld munkáját szemmel tartsuk 
s belőle okulást merítsünk, a társas érintkezést, tömörülést, a 
baráti s kartársi viszonyt a magyar tanárok közt fentartsuk: 
mindezek traditióinkhoz tartoznak, kötelességünkké fejlődtek, me
lyeket önkényt vállaltunk, de annál szívesebben teljesítünk, mert 
tudjuk, hogy ezek hivatásunk szükséges követelései. De ki ne 
érezné, hogy mindé functiók egy magasabb eszmének csak rész
leges kifejezései ? Hogyan jelöljük ez eszmét ? Nevezzük-e egyesü
letünket a nemesebb értelemben vett önképzés iskolájának ? Semmi 
kifogásom nem volna e formula ellen, nem szégyelleném, ha a 
valóságnak megfelelne. De érzem, hogy nem felel meg. Nekünk 
nemcsak theoretikus feladataink vannak, habár ezek előkelő helyet 
foglalnak el teendőink sorában.

De nem Iáttuk-e. hogy tanügyi fejlődésünkben egy nagy 
hiány van, melynek pótlására még nem került a sor ? A törvény, 
mondottuk, adja a keretet, a tanterv a tartalmat, de a szellemet, 
a lelket a tanárság önti beléje Mi történt a tanári szellem eme
lése érdekében a lefolyt 25 évben ? Sokat fáradoztak a tanár
képzésen, ámbár még mindig nem tartják a czélt elértnek; de a 
kész tanárral, ha az iskolába belépeti, nem igen törődtek. Valami 
történt a tanár anyagi helyzetének javításán 1870-ben, azóta 
semmi. Pedig már közhelylyé lett, melyet minduntalan hangoztat
nak, habár ritkán követnek gyakorlati szabályként, hogy a közép
iskolai oktatásban a törvény biztos alapja, a tanterv, az utasítá
sok, a rend s fegyelem, a fölszerelés — mindez nagyon fontos, 
de hasonlíthatatlanul fontosabb mindennél a tanítás szelleme, a 
tanár individualitása. Az előbbi mind paragrafus, ez azonban 
maga az élet. Az egy kezdetleges stadium volt, midőn folyton 
tanügyi politikával kellett foglalkoznunk, tanterveket kovácsolnunk, 
az építés alapját lerakni segítenünk. Ezek az idők elmúltak, s ha 
van még ily feladat, az is nem sokára véget fog érni. De akkor 
kezdődik a nagyobb munka, maga az építés, a magyar tanárság 
szellemének emelése, e szellem megbecsülése s istápolása. Mondjuk 
ki nyíltan, hogy e tekintetben eddig nem igen történt valami.
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A kész tanárral nem törődnek. Elismerés a legritkább esetékben 
тап számára, elő nem léphet, ő a bureaucratikus egyenlőség áldo
zata, mely előtt se érdemben, se elismerésben különbség nincsen. 
Ennek csak egyik jelensége az, hogy a magyar tanár anyagi 
helyzetén nem segítettek, a mint egyáltalán az érdem el nem 
ismerését, minden kitüntetés mellőzését, állapotaink csak egyik 
symptomájának tartjuk. A baj mélyebben rejlik, ott, hogy a tanár 
munkáját az egész magyar társadalom nem becsüli meg eléggé. 
Innét van, hogy a kormány sem gondol e nagy testületnek hogy 
úgy mondjam moralis kormányzására, vezetésére, nem keres uta
kat s módokat a tanárság szellemét, becsvágyát emelni, ellenkező
leg érdemes vidéki tanárok mellőzésével fővárosi állásokra való 
pályázatoknál mély elkeseredést szított körükben. Csak a legújabb 
időkben mutatkozik e tekintetben is üdvös fordulat. A tanárság 
egy hadsereg; a ki e hadsereggel győzni akar, annak e testület 
psychologiáját kell ismernie; az tartsa ébren e seregben a munka- 
kedvet, a nemes becsvágyat, a kötelességérzetet; az őrizkedjék 
attól, hogy e seregben demoralizáló befolyásoknak engedjen tért. 
mert akkor a legjobb fegyver s a legkitűnőbb hadi terv sem ér sokat. 
Csodálatos-e, hogy az eddigi körülmények itt-ott vészes hatást gyako
roltak a tanárságra is, hogy a tanár sok esetben minden egyébnek 
érzi magát csak nem tanárnak, hogy ő is csekélyli hivatását, 
melyet oly mechanikusan tölt be, mint a mily mechanikusan 
bánnak ő vele ? Nem mentem ezeket a kivételes eseteket, de saj
nálom s nem csak a hibás egyént teszem a bajért felelőssé. S itt 
látom tanáregyesületünk legmagasztosabb hivatását, elévülhetetlen 
functióját. Legyen a tanári önérzet, a tanári öntudat, a tanári 
becsületérzés, a tanári büszkeség nevelője, oltalma, focusa. Tel
jesítse e legmagasabb feladat szempontjából mindazokat a teen
dőket, melyek vele kapcsolatosak, a tanári érdekek védelmét, a 
tanári műveltség emelését, a tanári szellem fejlesztését s eszmé
nyítését. Legyen a tanáregyesület, melyet huszonötéves múltja e 
munkában kipróbált, a magyar tanári szellem legtisztább nyil- 
vánulása, leghívebb őrzője, legbiztosabb támasza. Ha csak némileg 
megfelel e feladatának, utódaink áldani fogják emlékünket.

Alexander Bemeit.
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET 

TÖRTÉNETÉHEZ.

Egyesületünk története ott kezdődik, a hol a nagy sötétség után 
a világosság első sugara fölcsillant; mikor a magyar nemzet 

hosszú elnyomása után az első szabadabb lélekzetet vette. Ennek 
a lélekzetvételnek meleg lehelete végig suhant azokon a fagyos 
mezőkön, melyekben a duzzadó magvak csiráit erőszakosan vissza
szorítva tartá a fagy. Az első melegebb leheletre megmozdult a 
magyar középiskolai tanárvilág, s mivel tudta, hogy nagy fela
datait csak egyesült erővel oldhatja meg, első gondolata is az 
egyesülés volt.

Az 1861-ik év november havában a pesti kir. kath. gymna
sium hittanára, Soltész Alajos kath. áldozó pap, azt az eszméjét 
közölte tanártársaival, hogy a szükségben szenvedő tanárok és 
azok családjainak gyámolítására főgymnasiumukban egyesületet 
kellene alakítani. Az eszmét tanártársai helyeselték s különösen 
dr. Riedl Szendének , a német nyelv és irodalom tanárának lel
kében élénk visszhangra talált. De Riedl egyúttal messzebbre ható 
tervekkel foglalkozott. Lelkében együtt látta a magyar tanárokat 
mind vállvetve munkálkodni a magyar tudományosság, a magyar 
tanügy és saját érdekeik előmozdítása ügyén. Sietve bejárta a pesti 
kegyesrendi és a budai kir. egyetemi gymnasiumokat, majd a pesti 
kath. tanítóképző-intézetet s nehány népiskolát s azok tanáraival 
és tanítóival tervét közölte. Ez az volt, hogy az említett czélok 
elérésére országszerte fiók-egyesületeket kellene alakítani, melyeket 
a fővárosban alakítandó anya-egyesület vezetne. Tervét mindenütt 
helyeselték s a tevékeny Riedlnek nem is kellett több. — Elment 
Pálffy Móricz gróíhoz, az akkori helytartóhoz és hosszas könyör
gés után kieszközölte azt, hogy egy ilyen egyesület alakítására az 
előkészítő lépések megengedéséért beadott folyamodványát elfogadták!

Türelmetlenül várták az engedélyt, míg végre 1862. január
23-án az udvari cancelláriának 711. számú végzése megérkezett 
s ennek alapján a kormányzó 2164/862. ein. szám alatt kelt leira
tában január 30-án az engedélyt megadta. Ennek alapján a pesti 
kath. főgymnasium tanárai maguk közül bizottságot választotta- 
az előkészítő lépések megtételére. A bizottság elnöke dr. Römer 
Flóris igazgató, tagjai pedig Bartl Antal, Corsan Avendano
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Gábor, dr. Riedl Szende, Soltész Alajos és Virkler Endre 
tanárok voltak. A bizottság mindenekelőtt egy alapszabályterve
zetet dolgozott ki, melynek főbb pontjai ezek:

1. §. A pesti kir. főgymnasium tanári tesztülete Pesten 
egyletpénztárt alakít, melynek czíme : A magyar tanárok egylete.

2. §. Ezen egylet legelső czélja: a magyar tudományos, külö
nösen a tanügyi irodalom előmozdítása czélszerű tudományos és 
tankönyvek kiadása által.

3. §. Az egylet második czélja: a betegség, övéinek megha- 
lálozása, vagy egyéb súlyosabb sorscsapások következtében rögtöni 
anyagi fölsegélést szükséglő tagok gyámolítása és pedig bizonyos, 
alább meghatározandó pénzösszeg azonnali kölcsönadása által.

4. §. Az egylet harmadik czélja: A tag halála esetén özvegye, 
vagy örököseinek fölsegélése és pedig a halottat illető jutalék azon
nali kifizetése által.

5. §. Ezen egylet tagjai, egyelőre a pesti kir. főgymnasium- 
nál alkalmazott tanárok, az egylet pénztárába havonként legalább 
1 o. é. forintot fizetnek. Azonban ezen központi egylet a többi 
magyar gymnasiumok, reáltanodák és egyéb tanintézetek tanárait, 
valamint általán véve az írókat, tudósokat stb. az egylethezi való 
csatlakozásra szólítja fel.

6. §. Az egylet a tanárokon kívül a tanügy egyéb barátai
tól is adományokat köszönettel fogad el, s ilyen nagylelkű ado
mányozókat «pártolóinak» fog tekinteni és nevezni.

7. §. Az egylet pénztárát képezik a tagok havonkénti befize
tései és a pártolók adományozásai.

8. §. Ezen tőkének szaporítását az egylet igazgató bizott
mánya a tagok közremunkálásával kiadandó évkönyvek, albumok, 
iskolai naptárak s más irodalmi vállalatok, továbbá nyilvános nép
szerű előadások és fölolvasások tartása és egyéb czélszerű módok 
által fogja eszközölni.

A 9—17. §-ok a pénztárkezelésének és ellenőrzésének módját 
írják körül.

18. §. A pénztár kezelésénél azon elv követendő, hogy a 
rendes befizetésnek 1/10 része a pesti takarékpénztárija tétetik le 
alaptőkének és pedig oly rendeltetéssel, hogyha idő folytán és 
kamatosítás által ezer o. é. forintig felrúg, annak évenkinti kamatjai 
ínségben sinlődő tanár-özvegyek fölsegélésére szolgálandó nyugdí
jakra fordíttassanak. A hátramaradt befizetett összeg, valamint az 
adományozások s a többi fönnemlített módokon eszközlött nyeremény 
szinte a pesti takarékpénztárba és pedig oly módon leteendő, hogy 
az igazgató bizottmány meghagyása folytán minden pillanatban 
kivétethessék, s a 2., 3. és 4. §-ban említett czélokra felhasznál- 
tathassék.
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A 19., 20. s 21. §-ok a 3-ik §-ban. említett kölcsönre jogo
sultságot s a jog elveszítését tárgyalják.

22. §. Ha az 5. §-ban érintett fölszólítás következtében más 
— fővárosi, vagy vidéki — tanári testületek ezen egylethez csat
lakoznának, azok fiók-egyleteket képeznének, melyeknek mindegyike 
3 tagból álló igazgató-bizottmányt, 1 pénztárnokot s titkárt választ

23. §. A fiók-egyletek igazgató-bizottmányai közvetlen levele
zésben állanak a központi igazgató választmánynyal, melynek a 
pénztárnok által havonként beszedett pénzt átküldik, továbbá a 
kölcsönt követelő tagok kérvényei fölött szavazattöbbséggel meg
határozott véleményt adnak, a közgyűlésen vagy maguk, vagy 
megbízottjaik által részt vesznek s a közös egylet czélját lehető 
módon előmozdítják. Végül a

24. §. Ezen szabályok az alakító közgyűlésen lesznek meg- 
vitatandók s azok megváltoztatását, vagy az egylet föloszlását 
szinte csak a közgyűlés határozhatja el, mely utóbbi esetben a 
pénztár a részvényesek közt elosztatik, s az alaptőke, mint a tanár
özvegyek számára szolgálandó nyugdíjalapítvány valamely jótékony 
intézetnek rendelkezésére átadatik.

Ezt az alapszabálytervezetet 1862. évi április hóban az összes 
magyarországi középiskoláknak, tanítóképző-intézeteknek s tan
férfiaknak megküldötték, a tanügybarátokat pedig lapok útján fel
hívták, hogy hozzájuk csatlakozzanak. Ugyanaz év június havában 
már 110 tanférfiú jelentkezett rendes tagul, körülbelül ugyan
annyian pedig csatlakozásukat az eszméhez bejelentették s anyagi 
vagy erkölcsi támogatást ígértek. Ennek alapján Pest város taná
csához folyamodást nyújtottak be, hogy a nagy szünidőben Pesten 
alakuló közgyűlést tarthassanak. Az engedély innen csakhamar 
megérkezett s ennek alapján az alakuló közgyűlést 1862. aug. 
10-ére a pesti kath. főgymnasiumba, a városi tanács részéről 
kiküldött Németh Károly hatósági biztos ellenőrzése mellett össze- 
hítták.

A közgyűlésre 54 fővárosi és vidéki tanár jött össze s Römer 
Flóris meleghangú üdvözlő beszéde után nagy lelkesedés között 
kimondották az alakulást s nyomban hozzáfogtak az alapszabály
tervezet megvitatásához. Ekkorra a budai kir. kath. gymnasium 
tanárai, kik a kezdőkön kívül leghívebb harczosai voltak az ügy
nek, szintén dolgoztak ki egy alapszabálytervezetet, mely lényegé
ben nem tért ugyan el a fönnebbitől, hanem némely pontot körül
ményesebben körülirt. Ezt a tervezetet is bemutatták a közgyűlésen, 
mely azért úgy intézkedett, hogy mind a két tervet felveszi a tanács
kozás alapjául s fölkérte dr. Riedl Szendét, hogy a pestiek terve
zetét és P. Thewrewk Emilt, hogy a budaiak tervezetét olvassa 
fel. A mi megtörténvén, megkezdték az alapszabályoknak általá
nosságban való tárgyalását.



Mindenekelőtt a czímet megváltoztatták «Magyar tanári egylet» 
helyett «A magyar tanférfiak társulatán-ra. A többi pontokra nézve 
pedig egy bizottságot küldöttek ki, hogy a vita eredménye szerint 
véglegesen szerkeszsze meg az alapszabályokat. A bizottság így 
alakult meg: Elnök: dr. Lutter Nándor, budai kir. gymn. igazgató ; 
tagok: Gyurmán Andor, Krautschneider Ferencs budai gymn. 
tanárok, Lutter János és dr. Riedl Szende pesti kath. gymn. 
tanárok, Bárány Ignács tanítóképző intézeti főtanító, Barcsen 
János elemi isk. tanító, Visontay János jászberényi gymn. 
igazgató és Salam in Leo lőcsei kir. gymn. tanár.

Ezután dr. Römer Flóris ideiglenes elnök felszólította a köz
gyűlést, hogy mivel ő a pesti tanári egylet tervét képviselte, mint 
ideigl. elnök, a közgyűlés azonban a «Magyar tanférfmk társulata» 
czímet fogadta el, tehát az ügyet máris országossá tette, ennek 
az uj tervezető egyesületnek válaszszon ideiglenesen elnököt, s 
ilyenül mindjárt ajánlotta is dr. Lutter Nándort. Dr. Lutter Nándor 
hiába kérte a volt elnököt, hogy maradjon továbbra is, Römer 
Flóris kijelentette, hogy minden körülmények között vissza kellett 
volna utasítania ezt a megtisztelést, mert sok teendője miatt kép
telen az egyesület ügyeivel behatóan foglalkozni. Erre a közgyűlés 
dr. Lutter Nándort egyhangúlag id. elnökké, dr. Riedl Szendét újból 
titkárrá, P. Thewrewk Emilt pedig altitkárrá választotta. Ezután 
a gyűlés a mozgalom eddigi vezetőinek köszönetét szavazott és 
az alapszabályok összeállítása czéljából üléseit 3 napra felfüg
gesztette.

Augusztus 14-én ismét összegyűltek a tagok, hogy a köz
gyűlést folytassák. Mindenekelőtt egyhangúlag elfogadták az össze
állított alapszabálytervezetet, mely a fönnebb jelzettektől nem sok
ban tért el.

Azután fölkérték dr. Riedl Szendét, hogy lapját, a «Kritikai 
Lapokat», az egyesület hivatalos közlőjéül engedje át. Dr. Riedl 
Szende erre kész örömmel vállalkozott s megígérte, hogy annak 
segítségével és minden tőle telhető módon elő fogja segíteni az 
egyesület érdekeit.

Most hozzá fogtak az ideiglenes tiszti kar teljessé tevéséhez. 
Az elnökön és a két titkáron kívül megválasztották alelnökké : 
Yeninger Vincze, pesti keresk. akad. tanárt; pénztárossá : 
Gyurmán Endre, budai kir. gymn. tanárt; ellenőrökké: Corzcm 
A. Gábor, pesti kir. gymn. tanárt és Frey József, pesti elemi 
isk. tanítót. Igazgató bizottsági tagok lettek: Rartl Antal, Hegyi 
Gyula. Lonkay Antal, Lutter János pesti kir. gymn. tanárok; Abt 
Antal. Mayer János és Ribáry Ferencz budai kir. gymn. tanárok, 
a képezde s az elemi iskolák részéről pedig: Barczen János, Bárány 
Ignácz, Báthory Nándor, Ledénvi Ferencz, Beker György és Kriegler 
József.
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Az elnök ezzel bezárván az ülést, a mindvégig lelkesülő tan- 
férfiak szép álmok és nagy remények között eloszlottak. — Egy 
körülménynyel azonban nem számoltak, t. i. a magas politikával, 
mely ebben az időben különösen ideges volt s a mit senki soha 
nem gondolhatott volna, a tanáregyesülettől nagyon fázott. Való
színű, hogy az «országos» jelleg bántotta. Az alapszabályok meg
erősítését halasztgatták; mesterséges kifogásokkal állottak elő. 
Nagyon érdekes ebben a tekintetben két kiváló szemtanúnak a 
véleményét meghallgatni, olyanokét, kik a tanáregyesület bölcsőjét 
ringatták s lelkűk nemes felháborodását vették ajkukra, mikor a 
tanáregyesület csecsemő korában, mint hű dajkák szólották erről 
a dologról. Az egyik dr. Lutter Nándor, az egyesülés első kísér
letének egyik vezéralakja, a ki ezekről az állapotokról 1866. decz. 
8-án, mikor a végre megalakult «Budapesti tanári egylet» egyet
len évi működéséről számot adott és visszapillantva e fejlődés 
éveire, felidézte lelkében a sötét napok emlékeit, méltó elkese
redésében így szólott: «A gondviselés úgy akarta, hogy az orszá
gos tanári egylet alakításának eszméje a gyanúsítás minden fegy
verével megtámadtatván, csirájában elfojtassék. Csakis-a szerencse 
különös kedvezménye közé sorozható, hogy ezen oly tiszta s önzetlen 
szándékból felkarolt eszme képviselői a nyilvános üldözéstől meg- 
kiméltettek . . . »

A másik a tanáregyesület legkiválóbb közharczosa dr. Szamosi 
János, ma is szeretve tisztelt tagtársunk, a ki 1883-ban, mikor 
első irta meg egyesületünk történetét egy szomorú, de tanulságos 
visszavonási eset alkalmából, visszatekintve az 1862—64-diki évek 
eseményeire lelke egész keserűségével azt mondja: «Nem is tudom 
elmondani mindazon fogást és ürügyet •— mert részint ismeret
lenek voltak előttem is, részint már elillantak emlékezetemből — 
melyekkel kérelmünkre a határozott válasz megadását húzták és 
halasztották . . . » És csakugyan! mikor az ideiglenes elnökség az 
alapszabályokat megerősítés végett fölterjesztette, akkor hat hónap 
múlva kéz alatt tudtára adták, hogy a tervezett egyesületnek 
«valláskülönbség nélkül» való jellege nagyon bántja a felsőbb 
köröket s ennek a jelzőnek elhagyása sokat érne. Az elnökség 
bizalmasan megbeszélte a dolgot az ideiglenes bizottsági tagokkal, 
de, az ügy természetét tartva szem előtt, természetesen élénk és 
egyhangú ellenmondás volt a válasz. Erre sem jött nyílt felelet, 
hanem az ügy három hóig ismét hevert. Riedl napról napra járt 
a helytartótanács irodájába és sürgette az elintézést. Végre az 
alapszabályokat véleményadás végett a magyar tud. Akadémiához 
küldötték le. Az Akadémia megértette az intentiót s tekintve a 
nagy nyomást, a mely alatt akkor ő is nyögött, meg akarta kerülni 
a kérdést: csupán stilisztikai szempontból bírálta meg az alap
szabálytervezetet. Fölterjesztését most már egy intimatummal küld-
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ték vissza, hogy ne csak stilisztikai, hanem elvi szempontból is 
adjon véleményt. Az Akadémia azt felelte, hogy «föltétlenül nem 
szükséges ugyan, hanem igen hasznos volna 6  cs. kir. apostoli 
felsége Magyarországán ilyen egylet a tudomány támogatására». 
Ez a felelet, természetes, hogy nem az volt, a melyet vártak: 
tehát a politikai mezőn tekintettek először is széjjel, hogy tanácsot 
kérjenek. Épen a passiva resistentia elve volt Magyarországban 
napirenden, tehát visszatorlás kellett. A felelet nem is soká késett. 
Egy hó múlva, 1864. januárban visszaküldötték az egész tervezetet 
azzal, hogy valláskülönbség nélkül való egyesület alakítását nem 
engedhetik meg

Az országos jellegű «Magyar tanférftak társulatának» tehát 
vége lett. De nem az eszmének. Mikor Riedl, majd ennek fárado
zása folytán küldöttségek is hiába jártak a helytartónál, hogy egy 
újabb alapszabálytervezet előkészítésére adjon engedélyt, akkor 
dr. Szamosi Jánosnak támadt mentő gondolata. Ő a budai kir. 
egyet. kath. főgymnasiumnak a tanára s a tanári könyvtárnak volt 
az őre, s mint ilyennek véletlenül kezébe akadt a bécsi Mittel
schule egyesület alapszabálya. De mivel lelke mindig egy magyar 
tanáregyesület eszméjén csüggött, azonnal fölvillant benne a gon
dolat, hogy ha Bécsben megengednek, Budapesten miért ne engedné
nek meg ugyanolyan alapszabályú egyesületet? A gondolatot tett 
követte. Szamosi fölkereste Riedlt, közölte vele tervét s miután 
azt Riedl is helyeselte, értekezletet hívtak össze. — Az értekezlet 
dr. Szamosi Jánost és P. Thewrewk Emilt bízta meg a fordítás
sal, mely csakhamar elkészült s egy folyamodvány kíséretében, 
melyben a bécsi egyesület alapszabályaival való azonosságot erősen 
hangsúlyozták, fölterjesztették. Ez ellen már nem lehetett semmit 
sem szólni, mégis teljes egy évig elhúzták a megerősítést, úgy. 
hogy csak 1865. deczember havában érkezett le az alapszabály
tervezet 19,718. sz. helytartótanácsi végzéssel megerősítve.

Miután Pest város tanácsa is, Alkér Antal személyében, 
kinevezte a gyűléseket ellenőrző hatósági biztost, Lutter Nándor 
ideigl. elnök és dr. Riedl Szende ideiglenes titkár a Pest városi reál
iskola nagytermébe hívta össze a fővárosi tanárokat. Az elnöki 
széket Ney Ferencz korelnök foglalta el s az ö szép nyelvén tar
tott rövid bevezetés után felolvastatta a helytartó tanács rendeletét, 
melynek alapján a «Budapesti tanári egylet» alapszabályai enge- 
dclyeztetnek. Az összegyülekezett tanférfiak, számszerint 44-en, 
kitörő éljenzéssel fogadták a rendeletet s azonnal a megalakítás
hoz fogtak. Konstatálták, hogy a fővárosi középiskolák tanárai 
közül rendes tagokul 6l-en, rendkívüliekül pedig 6-an jelentkeztek, 
kik közöl 44-en jelen vannak. Kimondták az alakulást s felolvas
ták az alapszabályokat.

3
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E szerint az egyesület helyi jellegű s csíme «Budapesti 
ta nár egyesület».

Czélja: a) A középtanodák érdekeit a tanárok személyes 
érintkezése által előmozdítani, b) Szegény középiskolai tanulók 
segélyezésére alapot teremteni. — Tehát lényegesen más, mint a 
mit a «Magyar tanférfiak országos társulata» maga elé tűzött.

Tagjai: a) rendes tag csak budapesti középiskolai képesí
tett tanár lehet; b) rendkívüli tagok: a társadalmi állásuknál 
vagy tudományos foglalkozásuknál fogva a középiskolákhoz közel 
álló férfiak; c) tiszteletbeliek.

Igen fontos a rendkívüli tagokról szóló szakasz, mert az lett 
az alapja az egyesület- kiterjedésének, majd országos jellegének, 
mivel nem mondja ki nyíltan, hogy csak budapestiek lehetnek a 
rendkívüli tagok is.

Az évi tagdíjt már ekkor 4 írtra szabták.
Az alakuló közgyűlés ezután tisztviselőit választotta meg, 

még pedig felkiáltással egyhangúlag. E szerint:
Elnök le tt: dr. Lutter Nándor.
Alel nők: Ney Ferencz.
Titkár: dr. Riedl Szende.
Pénztáros: Gorzan Av. Gábor.
Választmányi tagok: Batizfalvy István, Gönczy Pál, 

dr. Kondor Gusztáv. Krautschneider Ferencz és Schenzl Guidó.
A hat rendkívüli tagot tiszteleti tagokká választották. Ezek 

voltak: dr. B ain tner János, m. kir. tud. egyetemi jogtanár; 
br. Eötvös József, dr. P urgsta ller József, bölcsészetkari tanár; 
dr. Székács József, ág. bányakerül, superintendens; Sztoezek  
József, a József-műegyetem igazgatója és Török Pál, dunamell. 
ev. ref. egyházker. superintendens.

A rendes tagok négy szakosztályra oszlottak: I. Nevelés
oktatásügyi ; II. Nevelés- és irodalmi; III. Történelmi, földrajzi és 
bölcsészeti; IV. Természettudományi, mennyiség- és rajztani szak
osztályra. Az egyesület február—deczemberig hat választmányi és 
hét közgyűlést tartott. A választmányi ülések, mint most, folyó 
ügyeket, a közgyűlés előkészítését és tagok fölvételét tárgyalták. 
A közgyűlések eleinte ä megalakulással és szervezkedéssel foglal
koztak, azután a tagok érdekeit védelmezték (pl. a május 16-diki 
közgyűlés a budai tanárok elmaradt fizetését reklamálta, a decz. 
18-diki a fővárosból vidékre kerülők tagsági jogait megerősítette, 
a helytartótanács intentiója ellenére).

Az első közgyűlési felolvasást dr. Thewrewk Emil r. tag 
'tartotta 1866. június 23-án; a felolvasás czíme: «A hang, mint 
műanyag» volt.
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Deczember 8-an az egyesület évi É rtesítő  kiadását határozta 
el,*) a mivel a vidéki és a fővárosi tagok között szorosabb érint
kezést óhajtott létrehozni. Mert vidéki tagok is voltak, a választ
mányi üléseken ugyanis egész csendben mindig felvették a .jelent
kező vidéki tanárokat rendkívüli tagokul, jóllehet ez a helytartó- 
tanács szándéka és a nyilt alapszabályoknak ellenére volt.

De a fővárosi egyesület eleitől fogva végig a tanügy országos 
érdekét, tehát az országos jelleget tartván szem előtt, koczkázattal 
ugyan, mégis öntudatosan és biztosan működött azon, hogy az 
egyesület lassanként országos jellegűvé legyen, s így történt, hogy 
már 1866. decz. 1-én 61 rendes, azaz fővárosi és 89 rendkívüli, 
azaz vidéki tanár volt az egyesület tagja. Megjegyzendő, hogy 
minden közgyűlésen jelen volt a helytartótanács kiküldött biztosa, 
Alkér Antal, kinek az egyesület iránt tanúsított jóakaratára ma is 
hálásan emlékezünk!

Érdekes lesz még följegyezni, hogy az első évi kezdő egye
sület 465 frt bevétellel és 232 írt 8 kr. kiadással, tehát 232 frt 
92 kr. plus-szal zárta le évi költségvetését.

Ezek közül az úttörő munkások közül is megkövetelte a 
kérlelhetetlen halál a maga áldozatait. A budapesti tanáregyesület 
első csonka évében eltemette Hrabovszky Dávid, Verner Sándor 
és Hildenstab Ferencz rendkívüli tagjait. Béke poraikra s áldás 
lebegjen emlékezetük fölött!

Legnagyobb munkásságát az egyesület a szakosztályokban 
fejtette ki, melyek felváltva hetenkint ülést, tartottak s a szervez
kedésen kívül egész munkásságukat a dr. Lutter Nándor-féle tan
tervjavaslat megvitatása vette igénybe. A tanterv az egységes 
középiskola terve volt reálgymnasium czímmel. 9 évfolyammal és 
6 egységes osztálylyal és quadrifurcatióval, mi mellett azonban a 
polgári iskola szükségét egyhangúlag kimondották.

1866. deczember 8-án végre az egyesület erejének tudatában, 
a vidék beolvasztására nézve ugyan még mindig csak titokban, 
megtette az elhatározó lépést és kimondotta, hogy folyóiratot ala
pít (időhöz nem kötvejj melynek szerkesztőjévé V. Horváth 
Zsigmondot választotta, s e mellé a négy szakosztály szerint négy 
szerkesztőségi tagot adott (A szerk. bizottság tagjait 1. a mellék
leten) s így felkészülve ment át életének második évébe.

1867 első negyedében a szakosztályok folytatták a Lutter- 
féle reálgymnasiumi tanterv megvitatását s mivel a felsőbb osztályok
ban az egyetem szakai szerint való quadrifurcatióra vonatkozólag 
igen sokfelé ágaztak a nézetek, ezeknek összeegyeztetésére bizott
ságot állítottak össze, melynek nevében P. Thewrewk Emil állított

*) Ennek czíme «A budapesti tanári egylet 1866. évről szóló Értesítője» 
volt. 1867. január 11-én jelent meg M észáros N ándor  szerkesztésében.

3*
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össze egy reálgymnasiumi tantervét 9 évfolyammal, a három felső
ben bifurcatióval s ezt az ápr. 6-án tartott közgyűlés elé terjesz
tették, mely azt kisebb módosítások után elfogadta és 1867. jún. 
20-án br. Eötvös ministernek egy emlékirat kíséretében benyújtotta, 
mellékletekül hozzácsatolván a tanárképzésre, a polgári viszonyokra 
s a rendtartásra és a felszerelésre vonatkozó javaslatokat. — 
Az átadáskor a minister kijelentette, hogy elvben tökéletesen egyet
ért azzal, de a bifurcatiót az V. osztálytól kezdve szeretné.

Már az ápril 6-ki közgyűlés kimondotta, hogy az egyesületet 
országossá óhajtja kibővíteni s ebből a czélból a tervezet elké
szítésével 3 választmányi tagot bízott meg. Ezek elkészítvén a 
tervet, azt a májusi közgyűlés elfogadta s felhívást intézett az 
ország összes tanáraihoz, melynek értelmében őket augusztus 
20-ra, az Állatkert vendéglőbe ismerkedő estére, másnapra pedig 
az Akadémia Kisfaludy-termébe alakuló ülésre hítta össze dr. Lutter 
Nándor és Mészáros Nándor. Az ismerkedő estére több mint 60 
tanár jelent meg, kiket másnap dr. Lutter Nándor lelkes szavak
kal üdvözölt az Akadémiában s általános lelkesülés között kimon
dották, hogy az egyesület országossá alakul á t ; három napig 
tartó tanácskozásban megállapították az alapszabályokat s megtet
ték az ideiglenes választásokat. E szerint az orsz. középiskolai 
tanáregyesület elnöke lett Ney Ferencz, első titkár: Mészáros 
Nándor, pénztáros : Say Móricz, másodtitkár: Mauricz Rezső, 
könyvtáros : Kerekes József. Választmányi tagok a) a központban: 
Barsi József, Bartl Antal, Felsmann József, Hofer Károly, Horváth 
Zsigmond, Krautschneider Ferencz, Lutter János, dr. Lutter Nán
dor, Preysz Mór, Ribáry Ferencz, Szamosi János, Thewrewk Emil; 
b) vidékiek: Barlanghy Adrián, Fridrik Dezső, Jancsó Ádám. 
Kérészi István, Korbonics János, Nátafalusy Kornél, dr. Pauer 
Imre, Petrovich Ferencz, Rehák Mór, Szinnyey Gerzson, Tóth 
Valér, Vitéz Lajos.

A következő szeptember hó a nagy tanügyi reform-kisérle- 
tek hónapja volt. Ugyanis a vallás- és közokt. minister 20-ra 
összehívta a tankerületi főigazgatókat és a rendelkezése alatt álló 
középiskolák igazgatóit, hogy a középiskolák átalakítása felett 
velük tanácskozzék, ugyanekkor tartották az ág. hitvallású taná
rok is orsz. értekezletüket. A ministeri enquete-n maga a minis
ter elnökölt. A tanácskozást nagy és szép beszéddel nyitotta meg. 
A tárgyalás alapjául a budapesti tanár-egyesület készítette reál
gymnasiumi tantervet vették, s ezen tettek több-kevesebb módosí
tást. Az enquete három napig tartott s összes eredménye egy minis
teri rendelet lön, mely a minister tantervét a kath. középiskolák
nak véleményadás végett megküldötte. Ez a terv 6 osztályú közép
iskolát állít fel, melynek négy alsó osztálya egységes. A görög
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nyelvet teljesen mellőzi. Ezen kívül a rendelet később némi módo
sításokat tesz az eddigi tanterven, másokat meg kilátásba helyez.

A minister 10277/867. sz. alatt jóváhagyta az alapszabályo
kat s az október 20-ki választmányi ülés már a szervezkedéssel 
foglalkozott. Ennek következtében a budapesti tanár-egyesület 
november 3-án utolsó ülését tartotta, melyen az átadó bizottságot 
megválasztották s dr. Lutter Nándor meleg szavakban üdvözölte 
a most már orsz. egyesület tagjait, elbúcsúzott és letette hivata
lát. Ney Ferencz ugyanekkor beköszöntő beszéddel foglalta el az 
elnöki széket. Az eddigi rendk. tagok most már rendesekké lépvén 
be az egyesületbe, a rendes tagok száma 151 volt.

Ezután átvették a budapesti tanár-egyesület vagyonát 667 írt 
94 krt s szép reményekkel az egész ország tanárainak élénk 
várakozása között indultak magasztos ezéljuk felé.

Az évi tagdíj rendes tagoknak 4 frt., rendkívülieknek 
3 frt volt.

A Közlönyt havi közlönynyé tették, füzetenkint legalább 2 ív 
tartalommal, mely 1868. jan. 1-től kezdve fog új alakjában meg
jelenni, addig pedig még régi czíme alatt jelenik meg.

A szakosztályok október óta pár értekezés és könyvbirálat 
meghallgatása mellett folytonosan a ministeri tanterv megbeszélésé
vel foglalkoztak, mely azonban csak a kath. intézeteknek küldetvén 
meg, az egyesület összes tagjainak nem állt rendelkezésére Az e 
fölött folytatott eszmecserék tehát határozott megállapodásra nem 
vezethettek. Az egyesület a ministeriumhoz folyamodott, hogy a 
tanügy érdekében hozzászólás czéljából küldje meg neki a tan
tervet. mit a minister 1868. elején meg is tett,.

1868. január 11-én az egyesület a Kisfaludy-társaság pár
toló tagjai közé lépett.

Az országos iparegyesület igazgatóságának felhívására a két 
egyesület szellemi összeköttetésbe lépett és a tanár-egyesület mind
járt tevékeny részt is vett az alakítandó ipariskolák szervezésében. 
Majd a N.-Kállón felállítandó városi reáliskola szervezésére hítták 
meg az egyesületet.

Márczius 10-én lépett be az első alapító tag, Papi Balogh 
Péter, a debreczeni orsz. gazdászati intézet igazgatója, ki mellé 
csakhamar Pest városa és a feloszlott Magyar nevelési társa
ság is csatlakoztak.

Ugyanekkor az egyesület tankönyv- és tanszer-kiállítást is 
rendezett s annak költségeit, 150 frtot, viselte. A kiállítás augusztus 
13—15-ig díjtalanul nyitva állott. Rendezője a Lampel-féle könyv- 
kereskedés, helyisége a főreáliskola volt, A Közlöny eddigi szer
kesztője pedig leköszönvén, helyébe Szamosi Jánost válasz
tották meg, ki eddig mint szerk. bizottsági tag működött.
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A szakosztályok ebben az évben is majdnem kizárólag a 
min. reálgvmn. tantervvel foglalkoztak, de mivel június havában 
a ministerium a tanterv újabb megvitatása czéljából enquete-t 
hivott össze, a szakosztályok a tanterv egésze felől elfoglalt állás
pontjukat kénytelenek voltak felfüggeszteni. Az enquetében аз 
egyesület 5 taggal volt képviselve, úgymint: Ney Ferencz. Bartal 
Antal, Say Móricz, Kondor Gusztáv és Dunai Ferenczczel.

A közgyűlést augusztus 15—18. napján tartották, de úgy, 
hogy 15—17-ig szakosztályi előadások és vitatkozások voltak. 
18-án pedig az egyetem nagytermében a tulajdonképi közgyűlés.

Tagok száma az 1-ső év végén 6 tiszteletbeli, 3 alapító, 
307 rendes és 8 alapító; összesen 324.

Az 1868—69. egyesületi év első felében a Közlöny szervezése 
és hatásának intensivebbé tevése foglalkoztatta az egyesületet. Neve
zetesen az októberi választmányi ülés elhatározta az egyesületi év 
és a Közlöny évének összefüggésbe hozatalát, mit úgy értek el, 
hogy az előbbi egyesületi évben megjelent füzethez még egy 6 íves 
füzetet adtak s ezzel egyidejűleg az új folyam 1868—69-re okt. 
hóban kezdődik s 1869. júliusban végződik. A nagy szünidőben 
füzet nem jelenik meg. A pontos megjelenést az egyetemi nyomdá
val kötött szerződéssel biztosították.

A Közlönyben Lapszemle rovatot nyitottak, a mi igen üdvös
nek bizonyult, részint azért, mert a tagokat áttekintően tájékozta 
a tanügyet érdeklő czikkekről, részint mert ennek a rovatnak 
révén a napi lapoknak úgy a tanügyre, mint az egyesület műkö
désére vonatkozó igen sok téves nézetét helyre igazították.

A szerkesztőség ebben az évben kapott felhatalmazást, hogy 
50 írtig megrendelhet saját használatára külföldi tudományos folyó
iratokat.

A választmány a közlekedésügyi ministeriumhoz folyamodott, 
hogy a Közlöny füzeteit 1 krért szállíttassa, de ezt, mivel a Közlöny 
megjelenése nem volt időhöz kötve, nem engedték meg.

Az év másik felét tantervi vitatkozás foglalta le. Ugyanis 
1869. febr. 14-én a hivatalos lapban megjelent az a lyceumi tan
terv, melynek alapján a minister a középiskolákat reformálni akarta. 
Az egyesület annak előleges megvitatására egy 19 tagú nagy 
bizottságot küldött ki Bartal Antal elnöklete alatt s elhatározta, 
hogy a nagyfontosságú reformtervezettel szemben állást foglal. 
Ebből a czélból márczius 23—27. napjaira rendkívüli közgyűlést 
hivott össze, s addig is a Közlönyben állandóan napirenden tartotta 
a tantervi vitát. A közgyűlés népes volt s a bizottság véleményes 
javaslata alapján nagyobb szabású vitát indított, melynek az lett 
az eredménye, hogy a lyceumi tantervet a közoktatásra nézve 
egyhangúlag károsnak mondták. Kijelentették, hogy a reáliskolák 
mellett 8 osztályú (de 4—4 évi tanfolyamra osztott) gymnasiumo-
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kát tartanak szükségesnek, azonkívül polgári és szakiskolákat sür
getnek. Készítettek egy gymnasiumi tanterv-vázlatot is, és azt a 
ministeri tanterv ellenében érveikkel együtt a ministeriumhoz memo
randum alakjában benyújtották s a ministeriumot kérték, hogy 
javaslatától álljon el, továbbá kijelentették, hogy a középiskolák 
reformját csakis szakemberek megállapodásai alapján tartják helye
sen megejthetőnek. Ezt a memorandumot dr. Szamosi János 
készítette.

Augusztus havában a vallás és közokt. minister egy reál
iskolai tantervet küldött le az egyesületnek véleményadás végett. 
Az egyesület ezt egy előkészítő bizottságnak adta ki s tüzetes 
megvizsgáltatására az évvégi rendes közgyűlés idejéből egy napot 
rendkívüli közgyűlés czímen ennek szentelt. A közgyűlés a ministeri 
szervezetet kisebb módosítások mellett általában helyesnek találta. 
Egyúttal köszönetét mondotta a ministernek, hogy alkalmat adott 
az egyesületnek véleményét előlegesen is nyilváníttatni.

Ugyanebben az évben nagyobb mozgalom indult meg a 
tanári fizetések emelése érdekében. Ezt a húsvéti rendkívüli köz
gyűlésen tárgyalták s azt határozták, hogy az egyesület a kép
viselőházhoz folyamodjék a tanárok érdekében. A kérvényt Deák 
Ferencz nyújtotta be.

Ezen a közgyűlésen szavazták meg a szerkesztőnek az első 
évi tiszteletdíjat 200 frtot s kimondták, hogy az egyes munkákat 
az egyesület tehetségéhez képest díjazzák.

A közgyűlést szept. 1-én tartották meg. A tagok száma 404.
1869—70-ben az egyesületnek ereje növekedett, tekintélye 

erősödött és hatásköre kitágult.
A Közlönyre vonatkozólag elhatározták, hogy 600 példány

ban havi 3 íves füzetekben nyomják. Mivel azonban a munkákat 
még mindig nem díjazhatták, a ministeriumhoz fordultak évi segélyért 
s felajánlották a Közlönyt a ministeriumnak a középiskolákat érdeklő 
rendeletéinek közlésére. A minister elfogadta az ajánlatot, évi 800 
frt segélyt adott s nem kívánt mást, mint hogy a Közlönyt az 
ügy és a kor követeléseinek megfelelő magaslaton tarsák. Az egye
sület erre elhatározta, hogy a hivatalos rendeleteket Közlönye 
mellett külön czím alatt közli.

Némelyek ezt arra akarták magyarázni, hogy az egyesület 
az évi segélyért eladta függetlenségét, de a választmány a fennebb 
említett körülményeknél fogva jogosan tiltakozott ilyen gyanú
sítás ellen.

A 800 frt segélyt írói díjakra fordították s megállapították 
a honoráriumokat (önálló eredeti czikkek íve 25 frt, bírálatoké 20 frt, 
kisebb dolgozatoké és fordításoké 15 frt. A szerkesztő bizottság 
tagjai pedig 50—50 frtot kaptak).

A Közlönyt 800 példányban nyomják, a tagokat munkásságra
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felszólítják s kimondják, hogy egy czikk sem jelenhetik meg név
telenül.

Az egyesület megkapta a képviselőházhoz benyújtott közép
iskolai törvényjavaslat szövegét. Az egyesület az ügyet kiváltkép 
Szamosi János munkássága folytán állandóan szőnyegen tartotta, 
a Közlöny külföldi összehasonlításokat közölt. Figyelemmel kisérte 
és közölte a protestánsok tanügyi bizottságának ide vágó tanács
kozásait s végre az egyesület bizottságilag (jegyzője Szamosi J.) 
emlékiratot dolgoztatott ki, melyet a javaslat ellenében a képviselő
házhoz is benyújtott Csengeri Antal orsz. képv. által.

Az egyesület megkapta a tankönyvek bírálását, mire nézve 
eljárási szabályokat dolgozott ki.

Az egyesületet felhívta a minister arra is, hogy Farkas J. 
pozsonyi igazgatónak hozzá benyújtott reáliskolai tantervéről mond
jon véleményt.

Ebben az évben Bartl Antal a Bartl-Veres-féle latin szótár
nak őt illető munkadíját, 200 frtot, az egyesületnek ajándékozta. 
Az egyesület hálából alapító tagjává választotta.

Az összes középiskolai tanárokat felhívták az egyesületbe való 
belépésre (Szamosi J. indítványa), a minek örvendetes eredménye is 
lett. mert a tagok 498-ra szaporodtak.

Az újonnan belépő tagokat felvételükről tudósították. A tag
díjfizetéseket a borítékon kezdték nyugtázni s a tanácskozásokra 
és a tisztviselők teendőire nézve ügyrendet dolgoztak ki (Berecz A. 
indítványa).

A szakosztályi üléseket az Akadémia Kisfaludy-termében 
tartották és szakfelolvasások voltak tárgyaik.

A közgyűlést Pécs városának már az előző közgyűlésen 
bejelentett meghívására Pécsett tartották aug. 8— 10. napjain, hol 
az egyesületet igen szívesen fogadták. Az egyesület viszont a tagok 
önkéntes adakozásából begyült 111 frt 1 drb. tízfrankos és 1 drb. 
cs. és kir. aranyból s 1 drb. koronatallérból álló összeget alapít
ványul tett le a pécsi bányatelepi szegény s a magyar nyelvben 
legjobb előmenetelt tevő gyermek részére.

1870—71. év. Ebben az évben az egyesületet nagy csapás 
érte. 1871. febr. 2-án Eötvös József báró, vallás és közoktatási 
m. kir. minister meghalt. Eltekintve a nagy veszteségtől, a mi halá
lával a tanügyet érte, az egyesület jóakaró pártfogóját veszítette 
el, a ki ügyét szóval és tettel mindig támogatta, megerősítette s 
tekintélyét megszilárdította azzal, hogy mint minister, bizalmával 
többször megtisztelte.

Az egyesület ez évi munkakörét leginkább tankönyvek bírá
lása tölti ki. 52 munkát utasított hozzá a ministerium s ezekből 
46-ról mondott ítéletet és pedig mindig előzetesen két bíráló véle-
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menye, azutan szakosztályi tanácskozás alapján s néha 2—3-szori 
viszonválasz és ellenbirálatok után.

A ministerium ebben az évben két ízben kért véleményt az 
egyesülettől. Először egy vegytan megírására, másodszor pedig a 
görög nyelv tanításának újjászervezése ügyében. Az elsőre nézve 
az egyesület végleges tanterv megállapítását és pályázat kiírását 
ajánlotta, a másodikra nézve szintén a végleges gymnasiumi tan
terv megállapítását, illetőleg a képviselőházhoz és a ministeriumhoz 
benyújtott tantervének elfogadását kérte, mert egyes tantárgyak 
tanításának rendezése csak a végleges döntést halogatja

A bírálatok annyira lefoglalták a Közlönyt, hogy a 800 frt 
segély kevésnek mutatkozott; minélfogva a Közlöny ívei számának 
leszállítására gondoltak.

A közgyűlést 1871. aug. 6—9-ig tartották meg Pesten. A köz
gyűlés 4-ik napján, 9-én, úgy a közgyűlést követő banketen is, 
az uj minister, dr. Pauler Tivadar mindvégig jelen volt.

Az 1871—72. iskolai év szept. 18-a ügy a magyar középiskolai 
tanügyre, mint az egyesületre igen nevezetes volt. Ezen a napon 
ugyanis vége lett a 10 éves zavarnak és kísérletezésnek, a meny
nyiben a minister a gymnasiumoknak uj tantervet adott, még pedig 
saját szavai szerint: «alapul véve az orsz. kőzépt. tanáregylet 
javaslatát». Tehát az 1869-ik és 1870-ik évi memorandumoknak 
és dr. Szamosi János fáradhatatlan munkásságának mégis lett 
sikerük!

Ebben az évben megalakította a ministerium az országos 
közoktatási tanácsot, melynek felállítása iránt legelőször az egye
sület. tett indítványt még 1869-ben. A tanács szervezete kis különb
séggel ugyanaz volt, a mely egész az 1890. év végéig fennállott. 
Mégis lényeges volt ennek az első szervezésnek a 11-ik pontja, 
mely a tanáregyesületet feljogosította arra, hogy a tanácsba öt 
választott tagot küldjön. Az egyesület ezt a jogát 1872 febr. 16-án 
gyakorolta először, a mikor a ministerium felhívására a tanácsba 
kebeléből öt tagot küldött. Ezek voltak: Bártól A., Mészáros N. 
és Szamosi J. dr. a gymnasiumi, Ney F. és dr. Say M. pedig 
a reáliskolai szakra. Az érdeklődés örvendetes jelére mutat az. 
hogy ezeknek a tagoknak megválasztásakor 364-en szavaztak az 
egyesület 500 tagja közöl.

Jóllehet a tankönyvbirálás már igen nagy terhet rótt az 
egyesületre és a bírálatok a Közlönyt majdnem teljesen maguknak 
foglalták le, mégis tekintettel arra, hogy a közokt. tanács nem
sokára meg fogja kezdeni működését, az egyesület tovább is végezte 
a tankönyvek bírálását.

E mellett a nagy munka mellett semmi sem kerülte el az 
egyesület figyelmét, így a közgyűlésen paedagogiai szempontokból 
erélyesen állást foglalt az úgynevezett ifj. véderő-egyesület ellen
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a minek, ha azonnal nem is, mégis meglett az eredménye.Továbbá sür
gette az évvégi vizsgálati rendszer és a reáliskolai tanterv rendezését.

Az 1872—73. egyesületi év uj elnök vezetése mellett kez
dődött. Ney F. ugyanis folytonos gyengélkedése miatt lemondott 
s helyébe dr. Say Mórt választották, Ney Ferenczet pedig érdemei 
elismeréséül tiszteleti taggá tették.

Megváltozott a szerkesztő is ; Szamosi János ugyanis a 
kolozsvári egyetemhez a classika philologiai tanszékre neveztetett 
ki, helyét az egyesületnél Névy László foglalta el, a ki tisztét 
leghosszabb ideig, 10 évig nagy szakismerettel, tapintattal és lel
kesedéssel, a tagok teljes megelégedésére viselte.

Trefort Ágoston, az uj vallás- és közokt. minister örökké 
tevékeny szellemének az oktatásügy minden részét érintő kezde
ményezései foglalkoztatták az egyesületet is. így megvitatta a 
középiskolai törvényjavaslatot, a gymn. és reáliskolai tanítás uj 
tervét, a görögnyelvi tanítás ügyét, s a törvényjavaslat némely 
pontjára nézve más álláspontot foglalván el, annak érvényesítése 
végett a képviselőházhoz memorandumot nyújtott be s felterjesz
tést tett az ifj. véderő-törvényjavaslat ellen.

Szakosztályaiban folytatta ezenkívül a tankönyvek bírálását 
s elkészítette a bécsi világkiállításra a kormánytól reá bízott fel
adatát, t. i. összegyűjtötte és a kiállításra alkalmasan rendezte a 
magyarországi középiskolák évi értesítőit. Szándékozott még tan
könyv-kiállítást is bemutatni, de ebben a tekintetben legyőzhetetlen 
akadályokba ütközött.

1873—74-ben az egyesület folytatta a tantervi javaslatok 
fölött tanácskozásait s a javaslatokat nem találván megfelelőknek, 
megváltoztatásuk czéljából úgy a ministeriumhoz, mint a képviselő
házhoz memorandumot nyújtott be.

A tantervi viták azonban kicsaptak medrükből és személyes 
támadásokra szolgáltattak alkalmat. A kisebbség azután, közöttük 
néhány egyesületi tag is az egyesület ellen intézett támadást min
denféle ürügy alatt s a harczba belevonták a napilapokat is űgv, 
hogy ez az év az egyesületnek a támadt félreértések miatt igen 
nehéz éve volt. de hála a tapintatos vezetésnek, a veszély legterhesebb 
felhőit sikerült eloszlatni. Az egyesület egyrészről erélyesen véde
kezett, titkárját megbízta, hogy a napilapok valótlan állításait meg
jelenésük után azonnal utasítsa vissza. A Közlönyben Lapszemle 
rovatot nyitott s abban a támadások ellen védekezett. Másrészről 
pedig saját kebelében minden megfelelő módon iparkodott a vita 
élét tompítani.

A figyelem a tantervek mellett még a módszerre is irá
nyulván, annak hatása a Közlönyön és a szakosztályokon is meg
látszik. A Közlönyben most először jelent meg több módszertani 
czikk s a szakosztályban is többször foglalkoztak a módszerrel.
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Az egyesület kérvényt nyújtott be a ministeriumhoz a torna
tanítók nyugdíjra képesítése ügyében. Boldog emlékű Landau 
Alajos tagtársunk buzgólkodásával rajzkiállítást tervezett és ezt 
előkészítette. A természettudományi tárgyak tanításánál az ország
ban használatban levő tankönyveket összeiratta. Ezen év végén 
választatott elnökké Berecs Antal, ki azóta megszakítás nélkül 
viseli nem igen könnyű tisztét, s így az egyesület alkotásainak 
legnagyobb része az ő működéséhez fűződik.

Ugyanezen év óta alelnöke az egyesületnek Hofer Károly, az 
elnöknek mindenben buzgó és fáradhatatlan munkásságú társa.

Az 1874—75-ik év igen mozgalmas volt. A minister ugyanis 
nem várhatván be a minden oldalról megtámadott középiskolai 
törvényjavaslat felett sokáig húzódó döntést, addig is rendelettel 
akarta a középiskolai oktatást szabályozni. Ugyanis a közoktatási 
tanácsot a kinevezési elv alapján állandó és változó tagokkal újra 
szervezte és azután a gvmnasiumi és reáliskolai tanításra terveket 
készíttetett vele. A reáliskolákra nézve egyúttal kimondotta, hogy 
azokat is 8 osztályúakká emeli. Az elkészített tanterveket meg- 
küldötte a tanár-egyesületnek véleményadás végett. Az egyesület 
köszönettel vette a kitüntető megbízást és igyekezett a várakozás
nak megfelelni. A tanterveket kinyomatta, tagjainak elküldötte s 
minden intézet tanártestületét s minden egyes tagot véleménynyil
vánításra szólított fel. A központban bizottságot szervezett, mely 
a szakosztályok tárgyalásainak s a beérkező véleményeknek össze
vetése alapján a tárgyalásra az anyagot elkészítse. A Közlönyben 
a vitásabb kérdéseket folyton napirenden tartotta s így felkészülve 
1875 febr. 8-ára az Akadémia heti üléstermében rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen 120-an jelentek meg. A közgyűlés alapos 
megvitatás után több lényeges észrevételt tett, miket a központi 
bizottság s különösen ennek jegyzője, Névy L. úr, nagy munkával 
részletesen memorandumba foglalt s a ministernek benyújtott, s 
mégis fájdalom! Magyarország. 730 tanárának megbízásából készült 
lelkiismeretes és alapos munkáját alig méltatták valami figye
lemre !

Azt is sajnálattal kellett az egyesületnek tudomásul venni, 
hogy a közokt. tanács újjászervezésénél reá nem voltak figye
lemmel s többé nem küld tagokat a tanácsba.

Nagy sikert kell azonban följegyezni a közgyűlés ideje alatt 
az egyesület által, a ministerium támogatása mellett rendezett orsz. 
rajzkiállításról és orsz. rajztanári enquete-ről, melyeknek buzgó 
szervezője Landau  Alajos volt.

Az 1875—76-ki évet az egyesületnek az egymásután gyorsan 
következő tanügyi reformokat tárgyaló s azok iránt hatáskörében 
intézkedő munkálkodása tölti ki. Így alaposan kidolgozott felter
jesztéseket intézett a ministeriumhoz, hogy a főigazgatók hatásköre



a reáliskolákra is terjesztessék ki, hogy a reáliskolák is legyenek 
képviselve a közoktatási tanácsban, a reáliskolai érettségi vizsgá
latoknak a leíró mértan is tárgya legyen, végre hogy a reáliskolát 
végzett tanulókat az orvosi és a philosophiai facultásokra föl
vegyék. Ezenkívül feliratot terjesztett a ministeriumhoz a rajztanítás 
reformálásáról. Ezek közöl egynek, a mely a főigazgatói hatáskört 
a reáliskolákra is kiterjeszteni óhajtotta, nemsokára meglett a 
kívánt eredménye; a többinek, mint tudjuk, később.

Továbbá az iskolai oktatás kibővítését czélzó olvasmányok 
készítése czéljából ifjúsági irodalmi vállalatot alapított.

A Közlöny ebben az évben 50 ív helyett csak 40-en jelent 
meg, mert az államsegélyt megvonták tőle. A Közlöny viszont a 
Rendeletek Tárát szüntette meg.

Fejtegették a Közlönyben a történelem, földrajz és a termé- 
szettan-vegvtan tanárainak pótló képesítését kívánó ministeri ren
deleteket. továbbá a felsőbb leányiskolák felállításának kérdését és 
az uj középiskolai törvényjavaslatot.

A Névy L. által, az egyesületi élet fejlesztése érdekében föl
vetett eszme Székely-Udvarhelyen találta meg élső pártolóit, a 
mennyiben ott a három középiskola tanárai a társas élet fejlesz
tésére tanári kört alakítottak.

Ebben az évben állapították meg, hogy az egyesület tiszt
viselői az elnök és alelnök kivételével 3 évre választatnak.

Az 1876—77-ik egyesületi év a Rendtartásnak volt szen
telve, a mennyiben az egyesület arra nézve minden tagjának 
megkérdezte véleményét, s több szakosztályi együttes ülésben 
megvitatta, végre pedig a közgyűlés elé vitte, hol több, különösen 
a fegyelmi büntetésekre vonatkozó pontjainak módosítását szüksé
gesnek mondották ki. s ebben az értelemben memorandumot nyúj
tottak be a ministeriumhoz. melynek azonban, bár az egyesület 
ismételve sürgette, mindeddig látható eredménye nem lett. A mód
szeres tanácskozások tartására vonatkozó ministeri rendelet a Köz
lönyben élénk eszmecserére adott alkalmat, a közgyűlésen pedig 
dr. Lutter N. fejtegette. Szintén a Közlönyben fejtegették a felsőbb 
leányiskolák tantervét is.

Az egyesület megindította az ifjúsági iratok irodalmi válla
latát s előkészítette az egyesületi állandó helyiség tervét, a melyet 
a közgyűlés helyesléssel magáévá tett és már 1877. novemberben 
az egyesület választmánya és szakosztályai saját helyiségükben, a 
Józseftér 4. számú Cziráky-féle ház III. emeletének egyik szerény 
udvari lakásában tartották üléseiket.

Az 1877—78 és az 1878—79-ik években az egyesület az 
eddig folytonosan tartó reformálásoktól teremtett viszonyok alkal
mazására és a minduntalan feltűnő hibák lecsiszolására fordította 
tevékenységét. így Közlönyében élénk eszmecserét folytatott a polg.
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iskolák szervezéséről s a tankönyvek revisiójáról. Majd egy minis- 
téri rendelet alkalmából fölvetette a szóig, pragmatika szükségének 
kérdését s azonnal hozzálátott annak tervezéséhez. Az 1878—79-ik 
évben azonkívül az orsz. közokt. tanácsnak a tankönyvek revi- 
siójára vonatkozó munkálkodását élénk figyelemmel kisérte s a 
hol hibát vélt, azonnal felszólalt Közlönyében. Végre munkába vette 
a magyar nyelv tanításának reformálását is.

A közgyűlést az előbbi évben Pozsonyban, a másodikban 
Debreczenben tartották; itt, minthogy a Közlöny az egyesületnek 
jövedelmét teljesen fölemésztette, az egyesületi külön helyiség tar
tásáról le kellett mondania s így ismét tovább zselléreskedtünk a 
csak alig egy-két éve beállott szebb jövő hajnaláig.

1879—80-ban a minister által életbe léptetett új tanterv 
s az ahhoz kiadott utasítások, továbbá az érettségi vizsgálatok 
és a középiskolai III törvényjavaslat felett folytatott eszmecserék 
láttak napvilágot a Közlönyben. A központi választmány azon
kívül folytatta és vezette az ifj. iratok és a jeles írók iskolai tára 
ez. vállalatokat s nagy munkával (Say indítványára) elkészítette 
a szolgálati szabályzat tervezetét, melynek összeállításában Reif 
Jakabé az érdem legnagyobb része. Ebben az isk. évben vetették 
fel (Névy) a segélyalap eszméjét és ebben az évben alkotta meg 
Bartal Antal 100 frtnyi alapítványával, (melyet azóta évi 24 frttal 
gvarapít), melyet azonban csak a következő évben vettek át, mi
dőn Berecz A. elnök és Névy L. munkássága a segélyző-alap ter
vezetét is elkészítette.

A következő évben az egyesületet a népnevelők budapesti 
egyesülete felszólította, hogy vegyen részt egy tanügyi club léte
sítésében. Az egyesület különösen a helyiség kedvéért örömmel 
hozzájárult az eszméhez, annak megvalósítására bizottságot kül
dött ki. Az ügyben Thaly Kálmán  és Schwarz Gyula buzgól- 
kodása mellett számos értekezlet tartatott, mely azonban a sok 
tanügyi kör nagyon elágazó iránya és érdekei miatt megállapodásra 
akkor nem juthatott.

Ebben az évben tette közzé a minister az engedélyezett vagy 
ajánlott tankönyvek első jegyzékét.

A milyen csendes és nyugodt munkálkodáséi volt az 
1880—81-dik egyesületi év, ép olv izgatott volt az 1881—82-ki. 
Ugyanis az aradi kettős középiskola tanárai november hóban egy 
felhívást tettek közzé, melyben azt állították, hogy az országos 
középiskolai tanár-egyesület nem képes megfelelni hivatásának, 
lassú mozgású és közönyös. Vádolták az egyesület vezetőit, külö
nösen az elnököt, hogy csak a kormány kedvét keresik, a tagok 
érdekeit könnyen veszik, sőt sok esetben azokkal nem is törőd
nek, csak hogy saját egyéni hasznukat előmozdíthassák. A szer
kesztőről azt mondták, hogy lapjában nem képviseli az egyesület
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és a tagok érdekeit, nem szervez s nem vezet mozgalmakat a 
tagok érdekeinek megvédésére, tehát azt javasolják, hogy az egye
sületet vidéki fiókintézetekkel kamarai rendszer alapján reformálni 
kell s végül a tanárokat egy új tudományos és tanügyi folyóirat 
alakítására hívják fel. Az 1882. év elejével dr. .lancsó Benedek 
szerkesztése mellett «Középiskolai szemle» czímmel folyóiratot 
adtak ki, melyben fennebb elősorolt kívánságaik és javaslataik 
mellett nagy hévvel keltek harczra s az egyesületet tovább is éle
sen kritizálták. Az egyesület választmánya ezekre a vádakra azt 
felelte, hogy mivel a vádakat általánosságban tartják, azokra kü
lön nem nyilatkozhatik. A szerkesztő azonban a Közlönyben úgy
szólván állandó polémiát folytatott az új folyóirattal, melynek 
vádjai ellenében nyugodt önérzettel védelmezte a megtámadott 
Közlönyt s az egyesületet.

A közgyűlés szives meghívás folytán Kolozsvárra volt kitűzve, 
hol heves, sőt szenvedélyes viták voltak várthatók, mert a «Köz- 
okt. Szemle» májusi számában közölte az indítvány szövegét, 
melyet a tanáregyesület reformálása ügyében az aradi tanárok 
be fognak nyújtani s elvtársait felhívta, hogy mentül többen lép
jenek be az egyesületbe és foglaljanak állást az indítvány mellett. 
A választmány épen nem akart kitérni a kérdés elől s felkérte 
dr. Szamosi János kolozsvári egyetemi tanárt, kinek, mint láttuk, 
az egyesület keletkezése óta folytonosan nagy része volt az egye
sületi életben, s a ki mint jó idő óta vidéken lakó tag, a vidék 
érdekeivel is teljesen tisztában van. Az aradi felhívás következ
tében több új tag jelentkezett is s a kolozsvári közgyűlésre min
den részről erősen készültek. Minden előkészület meg volt már 
téve, midőn egyszerre az a hír érkezik, hogy Kolozsváron kiütött 
a himlő-járvány. Ez nagyot változtatott a helyzeten. A közgyűlést 
Budapestre kellett áttenni, s itt az aradiak szerint nekik nem volt 
olyan nagy reményük a győzelemre, mint Kolozsvárott lett volna, 
azért indítványukat nem is adták be. Szamosi János dr. «A fő
város és a vidék» czimű felolvasását megtartotta, melyben az 
egyesület történetére vetett visszapillantás után felsorolta az egye
sületnek a magyar középiskolai oktatásügy és a középiskolai 
tanárok érdekében szerzett érdemeit, sokoldalú s általában sikeres 
munkásságát s ennek alapján igen szépen kifejtette, hogy nem 
széthúzásra, hanem tömörülésre van szükség, nem czivakodásra, 
hanem békés egyetértésre, nem a munka kicsinylésére, hanem 
vállvetett együttműködésre. A felolvasás vitát provokált, melynek 
az lett az eredménye, hogy a választmányt utasították, hogy dol
gozzon ki javaslatot, mely a vidéki tagoknak az egyesület életében 
és igazgatásában nagyobb befolyást és munkakört biztosít.

Ugyanebben az évben a reáliskolák fejlesztése ügyében tar
tott min. enquéten az egyesület elnöke is résztvett és mi-
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dőn az 1882-iki (IV.) középiskolai törvényjavaslatot az ország
gyűlésben a közoktatási albizottság tárgyalás alá vette, az ország- 
gyűlési albizottságba az egyesület elnökét is meghívták s ott 
javaslatait jobbára figyelembe is vették. A Közlöny, mely Névy 
László ügyes és gondos vezetése mellett különben is soha semmi 
kívánni valót nem hagyott hátra, ebben az évben talán még a 
többi évfolyamoknál is érdeklőbb és tartalmasabb volt. Közölte a 
beterjesztett törvényjavaslat teljes szövegét, szőnyegen tartotta a 
választmánytól a törvényjavaslatra vonatkozólag megindított moz
galmat, hogy t. i. a tanártestületek megjegyzéseiket küldjék be a 
választmánynak, hogy azokat, ha arra valók, elnöke útján érvé
nyesítse. Több czikket hozott a reáliskolai enquete alkalmából, úgy 
szintén az egyesület érdekében stb.

A választmány is fokozott munkát végzett.
A középisk. törvényjavaslatra számos megjegyzés érkezett 

be, melyek elintézésére sok rendkívüli ülést tartott. Nagy erélylyel 
hozzálátott az egy éve alakult segélyző-alap megteremtéséhez, 
úgy hogy ez egy év alatt 800 írtról »2224 írtra növekedett. Végül 
kidolgoztatta s megállapította a tanári nyugdíj-szövetkezet tervezetét 
s mindezt az izgalmas év folyó ügyeinek vezetése mellett!

Ennek az évnek tanügyi eseményei a fentebbieken kívül: A
IV. törvény javaslat a képviselőház tanügyi bizottságában megbu
kott. Az egyesület erre vonatkozólag elnöke indítványára sajnála
tát fejezte ki s megbízta a választmányt, hogy a ministert kérje 
fel, hogy már a legközelebbi ülésszakon újra nyújtsa be. Továbbá 
ebben az évben jelent meg az alkotmányos aera alatt az első 
tanárvizsgálati szabályzat s ebben az évben nyert felsőbb ható
sági kifejezést először az, hogy a középiskolákban a nyelveket 
nem tanítják sikeresen.

Az 1882—83. év elején az egyesület feliratot intézett a mi- 
nisteriumhoz s kérte, hogy a középiskolai törvényjavaslatot, most 
immár az ötödiket, újólag terjeszsze a képviselőház elé, továbbá 
hogy szolgálati pragmatikát nyújtson be s a vizsgálati rendszer és 
a tankönyvek engedélyezése körül fölmerült panaszokat orvosolja. 
A minister igen szives hangú levélben válaszolt s megígérte, hogy 
az egyesület kérését figyelembe veszi.

Tudjuk, hogy mi történt; az 1883. év úgy az egyesület, 
mint a magyar középiskolai oktatás történetében korszakot alkot. 
Ebben az évben ugyanis megvalósult a legtöbb régi óhajtás: az 
ötödik javaslatot a ministerium benyújtotta s az törvénynyé lön. 
Az 1883. XXX. t.-cz. «A középiskolákról és azok tanárainak ké
pesítéséről» ugyanezen év május hó 23-án szentesíttetett.

Volf György az 1881—82. évi közgyűlésen indítványt tett, 
hogy az egyesület készíttessen a választmány nyal javaslatot, hogyan 
lehetne a vidéki tagoknak nagyobb munkakört biztosítani. A vá-
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lasztmány több ülésen foglalkozott ezzel az ügygyei s az év folya
mán elkészítette tervezetét a ma is meglevő és működő körökről. 
mely szerint mindenütt, hol 10 tag van. tanári kör alakítható 
tanügyi és egyesületi kérdések megbeszélése czéljából. A körök 
működése a választmány vezetése alatt áll és azzal párhuzamos. 
A tervezetet a közgyűlés Brózik Károly dr. előadása alapján 
elfogadta.

A Közlönyben, melynek ezen évben Köpesdy Sándor volt 
a szerkesztője, a fennebbieken kívül még a túlterhelés és az év
végi vizsgálatok kérdésével foglalkozott.

A közgyűlést Kolozsvárott tartották s ez volt az első köz
gyűlés, melyre a ministerium képviselőt küldött Leövey J. min. 
oszt. tanácsos személyében.

A következő 1883—84. év a középiskolai törvénytől terem
tett új viszonyok rendezésének az éve volt:

A ministerium először is kiadta az 1879. évi tanterv átala
kítására vonatkozó rendeletét, ezt követték az érettségi vizsgálati 
szabályzat, majd utasítás ae érettségi biztosok számára, s végül 
a főigazgatósági kerületek rendezése és a főigazgatói utasítások.

Az egyesület mindezeket a kérdéseket szakosztályaiban és 
választmányában előzetesen megvitatta, nézeteit a ministeriumhoz 
felterjesztette, sőt a főigazgatói utasítások érdekében tartott ininis- 
teri tanácskozásokon az egyesület elnöke is részt vett, mint meg
hívott szakértő és tapasztalatait, valamint az egyesület nézeteit 
sikerült is érvényesítenie.

A vidéken 17 helyről jelentették, hogy kört alakítanak, me
lyek közül a kecskeméti kezdte meg legelsőnek a működését.

Az ifjúsági iratok tárát az egyesület a maga kezébe vette 
s 4 füzetet adott ki, melyből 600 írt tiszta jövedelme maradt az 
egyesületnek.

Az alapszabályokat módosították s új pontjai közűi a leg
nevezetesebb az. hogy az egyesület erkölcsi tekintetben esetlég 
meg nem felelő tagjával szemben a kizárás jogát megállapította 
a maga részére, továbbá a szerkesztő-bizottságot is megszüntette 
s így a szerkesztő függetlenségét megszilárdította.

A tanárok érdeklődése ebben az évben fokozott mérvben 
fordult az egyesület felé, mert 101 tag lépett be s az év végével 
a tagok száma 866 volt.

Az 1884—85. év az egyesület életében új korszak kezdete, 
a mennyiben ebben az évben alakultak meg a körök a múlt évi 
közgyűlésen elfogadott alapszabályok szerint. Ez által Budapesten 
az egyesület szakosztályai is megszűntek s helyükbe a kör lépett, 
a vidéken 15 kör alakult, melyek nagy buzgalommal fogtak hozzá 
a középisk. oktatásügyre vonatkozó fontosabb kérdések megvita
tásához. A körök működése igen üdvös hatásúnak mutatkozott
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nemcsak azért, hogy a fontosabb kérdésekben most már a vidék 
is illetékesebben és nyomatékosabban hallathatta szavát, hanem 
azáltal is, hogy a különböző intézetek tanárait összehozta s a 
testületi szellemet életre keltette.

A választmány a segélyző-alapot ez évben 2000 írttal gya
rapította, és pedig a ministeriumnál 500 frtos alapítványt eszkö
zölt k i ; a fővárosban Köpesdy S. rendező bizotts. elnök közre
működésével nagyszerű hangversenyt rendezett, melyen a vigadó 
nagytermében Harrach József tanár művezetése alatt 600 közép
iskolai tanuló vett részt s mely a segélyző-alapnak bőven jöve
delmezett ; azután e czélra gyűjtés útján is szép összeget hozott 
össze, úgy hogy a segélyző-alap vagyona már 5260 frtra emelkedett.

Résztvett a tanári társalgó kör megalkotásában és a helyi
ség bérösszegéhez való hozzájárulásával annak költségvetését biz
tosította. Ezáltal míg egyrészről titkári hivatalának és gyűléseinek 
is állandó helyiséget szerzett, másrészt a fővárosi tagok érintke
zését és a testületi szellem kifejlődését helyes alapokra fektette.

Foglalkozott a nyugdíj-törvényjavaslattal is és azt sikerült 
kivinnie, hogy a tanárok helyettes minőségben eltöltött éveik be
számíttatnak.

Az orsz. kiállításra feljövő tagoknak olcsóbb szállásokat esz
közölt ki.

A ministerium részéről több megbízásban részesült. Felszólí
tották ugyanis, hogy mondjon véleményt az év végén betöltendő 
statisztikai ívekről s egy műszótár készítésére megbízást kapott.

Az egyesületbe 160 új tag lépett be. Az alapszabályokat 
megváltoztatták s két alelnöki állást szerveztek és a könyvtáros, 
ki szükség esetében a főtitkárt helyettesíti, titkár czímet kapott.

A következő két év nem mutathat fel fényes külső eredmé
nyeket, hanem annál inkább több munkálkodást úgy a tanügyi 
kérdések körül, mint az egyesületi élet körében, miről ennek az 
évnek Szarvas Gábor szerkesztésében megjelenő tartalmas Köz
lönye tesz tanúságot.

Ebben az évben az egyesület tagjai kedves kötelességet rót
tak le. Ugyanis a megelőző évi közgyűlésen Berecz Antal elnököt, 
Hofer Károly alelnököt és Mayer József pénztárost üdvözölték tíz 
éves tisztviselésük alkalmából. Többen azonban bizottsággá ala
kultak abból a czélból, hogy tiszteletük és örömük kifejezésére 
még másképen is módot és alkalmat keressenek. Elhatározták, 
hogy mind a három tisztviselőnek emléktárgyat adnak, mint az 
egyesületi tagok tiszteletének és ragaszkodásának jeleit. A bizott
ság határozata élénk helyeslésre talált a tagok között, az emlék
tárgyakat csakhamar elkészíttették s 1885. április hó 24-én számos 
tag jelenlétében Köpesdy Sándor újonnan megválasztott alelnök 
szép beszéd kíséretében átadta nekik.
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Ebben az évben Sebestyén Gyula volt a szerkesztő, kit 
az év végén hiába marasztalt a választmány, sok teendője miatt 
megvált állásától, melyet közmegelégedésre töltött be.

1866-ban a minister Frary R. könyvének lefordításával napi
rendre hozta a latin nyelv kérdését. Az egyesület megértette teen
dőit s Közlönyében, melyet az 1886—87. évtől kezdve Volf György 
szerkeszt, czikk czikk után jelent meg ebben a kérdésben, a 
körök minden oldalról megvitatták s végre az egyesület közgyű
lési előadás tárgyává is tette. Ez által azt eszközölte, hogy a kér
dést minden oldalról megvilágította, a classikus nyelvek szükséges 
voltának kérdéséhez az anyagot összehordotta s így a lehető leg
nagyobb mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a ministerium telje
sen tájékozhassa magát azon reform tekintetében, melyet a reál
iskolai latin nyelvtanítással ezen kérdés eldöntése után megkezdett. 
Azonkívül hozzájárult a classikus nyelvek tanítása módszerének 
a javításához és Közlönyében rámutatott a segédeszközök elégte
lenségére. Sőt tovább ment. A classikus irodalmi tanítás módsze
rének javítása érdekében közzétett czikkek a külföldi tanügyre 
terelték a figyelmet s el lehet mondani, hogy a Közlöny az 
1885—86. egyesületi év óta méltatja olyan nagy mértékben jgye
mére a külföldnek tanítási módszerét, mint a hogy azt ma is teszi. 
A külföldi tanügyi szemle alapján megindult nálunk is újra min
den tantárgyra nézve a módszeres eljárás megbeszélése.

Az egyesület ezenkívül memorandumot nyújtott be a tanár
képzés reformjára vonatkozólag, melyet sok tekintetben méltó 
figyelemben részesítettek.

Élénk megbeszélés tárgyává tette a középiskolai egészségtan 
tanításának kérdését s így befolyással volt a kiadott ministeri uta
sításokra.

Tagjainak érdekében felterjesztést tett a ministeriumhoz a 
helyettes tanárok szolgálati viszonyainak rendezése felől s ha kí
vánságát minden tekintetben nem érte is el, de helyzetükön lénye
gesen javított úgy, hogy ma már ritkaság a 6 éves helyettes tanár.

Folyamodott a tanárok lakbérének a helyi viszonyok alapján 
leendő javításáért és folyamodásának támogatására országszerte 
összegyűjtötte a lakásviszonyokra való adatokat.

Vezette s a közgyűlésre előkészítette azt a mozgalmat, melyet 
a marmaros-szigeti kör derék munkásai a tanárok kölcsönös élet- 
biztosítási szövetkezete érdekében megindítottak.

1887. február 6-án ünnepi ülést tartott tiszteleti tagjának, a 
magyar vallás- és közokt minister Trefort Ágoston 70. születésnapja 
megünneplésére, melyen az érdemekben oly gazdag férfiú mélta
tását Köpesdy S. végezte.

Nevezetes még az 1886—87. évvégi közgyűlés is, melyet 
Fiúméban, a magyar korona gyöngyében tartottak meg. Áz egye-
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sülét hosszabb idő után ismét kilépett a nyilvánosság elé s tanács
kozásainak komolyságával és a kor színvonalán álló magasságával 
mindeneknek tiszteletét kivívta s mindenütt elismerték a hazai 
közművelődés kiváló tényezőjéül. József főherczeg ő cs. és kir. 
Fensége abbaziai paradicsomában, Zichy Ágost gróf fiumei kor
mányzó a saját palotájában adott estélyen és Ciotta János főpol
gármester a legszívesebben fogadták a magyar tanárokat, kiknek 
országos egyesülete akkor kapta folytonos munkásságának legszebb 
jutalmát, mikor Berecz Antal elnök zúgó éljenzés között bejelen
tette, hogy József főherczeg ő cs. és kir. Fensége kegyesen elvál
lalja az egyesület fölött a protedorútus-1. melyre az egyesület 
nevében fölkérte. A fiumei nagyfontosságú közgyűlés létrehozása 
dr. Erődi Béla, akkor tiumei főgymn. igazgatónak, Berecz Antalnak, 
az egyesület elnökének és Köpesdy Sándor alelnöknek az érdeme.

A tagok száma ebben az évben 1121-re emelkedett.
Az 1887—88-diki évben az egyesület szervezetében az a 

változás történt, hogy az év elején visszaállíttattak a kör helyett 
a régi szakosztályok, melyek mindjárt ebben az évben megfelelőb
beknek mutatkoztak a köri szervezetnél. Ez év tanügyi eseményei 
a középiskolai iskola-orvosok és egészségtan-tanárok számára ki
adott utasítások s állandó tanmenet készítésének elrendelése. Ezek 
az egyesület kebelében már az előző években lefolyt eszmecserék 
világos nyomait viselik magukon. Azonkívül az egyesület választ
mánya (Alexander Bernát dr.) felvetett, megbeszélt és teljesen 
előkészített egy új dolgot, hogy t. i. a középiskolai tanulók közül 
azoknak, kiknek szülőik elfoglaltsága folytán nincs alkalmuk a 
szünidőben vidéken üdülést találni, az egyesület nyújtson erre 
alkalmat. Ezzel ma már szép eredményeket mutató s kedvelt 
intézkedést honosított meg : ennek rendezését azóta évente Köpesdy 
Sándor és az indítványozó vezeti.

A napi sajtó érdeklődése mutatja, hogy az egyesület tiszte
letet tudott kivívni magának és tagjainak. Ezen évi közgyűléssel 
ugyanis mindegyik napi lap igen behatóan foglalkozott s a többi 
között az egyik így í r t : «Magyarország értelmiségének egyik leg
rokonszenvesebb és legtiszteletreméltóbb elemét középiskoláink 
tanári karában bírjuk» (Pesti Hírlap). A másik: <a tanári testület 
iránt, mint a nemzeti közművelődés legfőbb tényezője iránt, tisz
teletet érez és tisztelettel köszönti egyesületét /»

A következő 1888—89-ki iskolai év elején az egyesületre 
szomorú feladat várt. Trefort Ágoston 1888. augusztus 22-én 
meghalt. Abból a gyászból, mely halálával a nemzetet érte, a 
középiskolák tanárainak s az egyesületnek a legnagyobb rész jutott, 
mert, mondhatni, benső viszony kötötte őt ezekhez. Az egyesület 
deczember 8-án az Akadémia dísztermében emlékére gyászünnepet 
rendezett, melyen tudományos és közéletünk számos kitűnő tagja



52

s mintegy 500 vendég jelent meg. Ez alkalommal Berecz Antal 
elnök megnyitó beszédet, dr. Ferenczy József emlékbeszédet tar
tottak, Gsengeri János pedig saját szerzeményű szép alkalmi 
ódáját szavalta el.

A január 30-ki országos gyász, Rudolf trónörökös ő cs. és 
ap. kir. Fenségének halála, az egyesületet is mélyen megrendítette. 
Fájdalmának úgy Közlönyében, mint választmányi ülésében adott 
külső kifejezést.

Trefort Ágost helyébe 1889. szept. 22-én Csáky Albin gróf 
lépett. Az egyesület nevében Berecz Antal elnök vezetése alatt 
küldöttség üdvözölte az új ministert, ki annak kijelentése után. 
hogy tudja, hogy az egyesület milyen sokat tett a középiskolai 
oktatásügy érdekében, azt is kijelentette, hogy fentartani kívánja 
azt a jó viszonyt, mely boldogult előde és az egyesület között volt.

Az új minister nagy gyakorlati érzékkel és nagy buzgalommal 
fogott munkához úgy, hogy a tanárvilág, melyet Trefort váratlan 
halála nagyon levert, bizalommal kezdte látni, hogy Trefort genialis 
conceptiói fejlődni fognak. A minister mindenekelőtt felhívta a 
képviselőház közoktatásügyi bizottságát, hogy mondjon véleményt 
a tanügyi intézmények mindegyikéről. A bizottság tanácskozásaiban 
legelőször arról a kérdésről nyilatkozott, melyet a tanáregyesület 
indított meg és folytonosan napirenden tartott, t. i. a közoktatásügyi 
tanács reformálásának szükségéről.

Ugyanis az 1888-ik évben tartott XXII. közgyűlésen Berecs 
Antal indítványára a közgyűlés kimondotta, hogy «a közokt. tanács 
jelen szervezetében nem felel meg teljesen czéljának; több közép
iskolai tanárnak kellene benne helyet találni; helytelen, hogy csak 
valamely tanári testület által benyújtott tankönyv engedélyezhető, 
hogy tankönyvek olyan férfiaknak is adatnak ki bírálatra, kik 
hasonló tankönyvet maguk is írtak és végre, hogy a tankönyv 
engedélyezését megadó vagy elvető határozat hozatalánál a bírálók 
nincsenek mindnyájan jelen». A következő egyesületi évben, úgy a 
Közlönyben, mint a körökben minden oldaláról megvilágították a 
kérdést. Mikor pedig teljesen elő volt készítve, akkor az 1889. évben 
Máramaros-Szigeten tartott XXIII. közgyűlésre az egyesület ezt a 
kérdést előadási tárgyul is fölvette. Ez az intézkedés siettette a 
kérdés megoldását, mert a szünidő után a ministerium azonnal 
leiratot intézett a tanácshoz, melyben ezt több pontra nézve nyilat
kozásra szólítja fel. A tanács nem sokára megadta a maga fele
letét, de addig is az egyesület Közlönye folytonosan napirenden 
tartotta ezt a kérdést, a választmány pedig a máramarosi előadást 
a köröknek tárgyalás és nézetük nyilvánítása czéljából megküldötte. 
Tudvalevő dolog, hogy midőn ebben az évben a tanácsot újjá szer
vezték, az egyesület kívánságai közül többet figyelembe vettek, a 
többinek jogosultságát pedig a ministeri jelentés is elismerte, mely 
a képviselőházhoz terjesztetett be.
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Most egy másik esemény lépett előtérbe, mely egyideig min
den más kérdést leszorított a napirendről. Ez a görögnyelvi kér
dés, melyet fontosságához képest az egyesület a lehető legnagyobb 
figyelmére méltatott. Az elnök indítványára a választmány a körök
nek tárgyalásra kiadta és véleményüket kikérte. A körök meg is 
feleltek a várakozásnak s mind a 16 működő kör tárgyalta és 
véleményét be is küldte. Az egyesület közlönye, a kérdés felveté
sétől kezdve, egész a középiskolai novella letárgyalásáig minden 
számának legalább felét ennek a kérdésnek szentelte, úgy, hogy 
ez a kérdés sehol sem volt ügy megvilágítva, mint nálunk. A buda
pesti szakosztályok tárgyalásának eredményére pedig a minister 
a képviselőházban is hivatkozott. Szóval, ebben a kérdésben min
denki érdeklődéssel és figyelemmel kisérte az egyesület működését.

Mindezen nagy kérdések mellett nem feledte el az egyesület 
tevékenységét kifejteni saját tagjainak érdekében sem. 1889. őszén 
a titkárral elkészíttette a Budapesti tanáregylet Közlönyének egyetlen 
és saját Közlönyének 20-ik évfolyamához a tárgymutatót s azt 
minden tagjának megküldötte. Ugyanakkor folyamodott a minist erium- 
hoz, hogy a tanárok gyermekei, hacsak elégséges eredményt mutat
nak is fel, tandíjmentességben részesüljenek. Ennek a folyamod
ványnak, mint tudjuk, a múlt évben meg is lett az eredménye. 
A máramarosi közgyűlés idejére országos congressust hívott össze 
a középiskolai tanárok fizetésének emelése érdekében s a congressus 
határozatait kérvénybe foglalva a ministeriumhoz felterjesztette.

1889—90-ben szakosztályaiban és köreiben a szolgálati prag
matika revisiójával foglalkozott s a tett módosításokat letárgyalván, 
1891.-ben beterjesztette a ministeriumhoz, újólag sürgetvén régebbi 
kérését, hogy a szolgálati viszonyok rendeztessenek. Ez és az előbbi 
kérvény még elintézetlenek.

Ugyanebben az évben sikerült egy az egyesület életére nézve 
igen fontos és mindig napirenden volt kérdést megoldani: t. i. az 
egyesületi helyiség kérdését. 1869-ben 1877-ben s a 80-as évek
ben többször többféle alakban felmerült a terv ennek megvalósí
tására, sőt 1877-ben a kivitelig is eljutott, de az egyesület gyenge 
anyagi ereje miatt két évi kísérlet után maga megszüntette. Azt 
lehet mondani, hogy az egyesület lemondással viselte sorsát, mely 
mindeddig nem engedte megoldani a helyiség kérdését. Tudta jól, 
hogy munkássága minden erőkifejtés mellett is mindig nehézkes fog 
maradni, azért mert az eszmék összeegyeztető, formáló és kiindító 
műhelye, egyesületi helyisége nincsen. A tagok a választmányt 
folyton'ostromolták. A választmány résen volt, de nem akart elha
markodott lépést tenni. Megvárta, hogy a mindegyre fokozódó erő
vel fellépő társadalmi öntudat a tanárvilág kebelében ugyan, de 
az egyesületen kívül megalkossa azt a központot, hol a tanárok 
egymással érintkezhetnek, eszmecserét folytatnak, hol saját tudó-
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mánvos folyóiratokból tájékozódhatnak a közoktatásügy kérdéseiben 
s mind a közügy legszentebb részét, mind saját érdekeiket is 
a leghatósabban mozdíthatják elő. 1885-ben dr. Klamarik János 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. min. tanácsosnak sikerült sok 
fáradozás után egy ilyen kört, a «Tanári társalgó kört» megala
kítani. Ez a kör saját erejéből tisztességesen fentartotta magát és 
csinos helyiséggel rendelkezett. Az egyesület azonnal évi segélyt, 
majd évi bért ajánlott fel, hogy annak fejében helyiségeit használ
hassa. Midőn pedig látta, hogy a kör és a tagok növekvő igényei 
s az egyesület folytonosan fokozódó munkaköre már nem engedik 
meg, hogy továbbra is állandó helyiség nélkül legyen, továbbá, 
hogy saját anyagi helyzete már elég erős arra, hogy ennek a 
követelésnek megfelelhessen, akkor a Tanári társalgó körnek az 
egyesületbe való beolvasztásáról kezdett gondolkozni. Egész éven 
át meghányta-vetette az ügyet s mivel a Tanári kör is hajlandó
nak mutatkozott, az 1890-ik évi XXIV. közgyűlésén az egyesületi 
titkár előterjesztésére a fővárosi tagok évi tagdíjának 10 frtra 
emelésével egyhangúlag kimondta az egyesítést. Ezzel teljesített egy 
olyan óhajtást, mely az egyesülettel egykorú s megalkotta az egye
sület működési képességének leghatalmasabb eszközét.

Ugyanebben a közgyűlésben foglalkozott egy igen élénk és 
tanulságos eszmecserére alkalmat adó kérdéssel, az egységes közép
iskola kérdésével, melyre nézve már a XXIII. (máramarosi) köz
gyűlés elrendelte az anyaggyűjtést.

Mint ebből az egyesületi munkálkodás vázolásából látszik, az 
egyesületet fennállásának 25-ik évfordulója erejének teljességében, 
az egész középiskolai oktatásügyet és tanárainak érdekeit felkaroló 
hatalmas munkálkodásban találja. Ebben a 25. évben is országos 
mozgalmat indított az állami tanárok fizetésének emelése iránt, a 
segélyző-alapot tagjai, tanuló-gyermekei számára ösztöndíj-alappá 
bővítette. Figyelemmel kisér és hozzászól minden középiskolai 
kérdéshez s végre középiskolai kiállítást rendez.

Csak egy visszapillantást kell vetni a tanügy 25 év előtti 
állapotára, egy visszapillantást a középiskolai tanárok 25 év előtti 
társadalmi helyzetére, azután legalább futólagosán átnézni az orszá
gos középiskolai tanáregyesület 25 éves működését, akkor lehetetlen 
az óriási eredményeknek fel nem tünniök. Minden elfogulatlan szem
lélőnek el kell ismerni azt, hogy az egyesület, mely szerény anyagi 
helyzetű tisztviselők egyesülete, majdnem erejét meghaladó munkát 
végzett, s elég biztosítékot nyújt arra, hogy most mikor viszo
nyai minden tekintetben megszilárdultak, hivatásának a jövőben 
még sokkal fokozottabb mértékben megfelelhessen.

Szerelemhegyi Tivadar.



A közgyűlés második napja.
Elnök: Hofer Károly; jegyző: Szerelemhegyi Tivadar.
A napirend előtt az elnök bejelentette, hogy a debreczeni 

ev. ref. főgymnasium tanártestülete az Orsz. középisk. tanáregye
sület folyó évi közgyűlésére Dóczi Imre és dr. Öreg János taná
rokat bízta meg a képviselettel. — A közgyűlés éljenzéssel vette 
tudomásul.

Továbbá az elnök felolvasta a Szegeden gyűlésező polg. isk. 
tanáregyesület táviratát, melyben az Orsz. középisk. tanáregyesü
letet jubilaeuma alkalmából üdvözli. — A közgyűlés az üdvözletét 
nyomban viszonozta.

Ezután az elnök indítványára a közgyűlés megválasztotta a 
kiállítási jury tagjait. Ezek: Baksay István elnök, Búza János, 
Csáka Károly, Himpfner Béla, Franki István, Pirchala Imre, Bom- 
bauer Emil, Székely Salamon, Szépréthy Béla és Téglás Gábor.

Napirendre térve, Szerelemhegyi Tivadar helyettes főtitkár 
olvasta fel évi jelentését.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Az emberi lélek természete, hogy időnként visszapillantson 
arra az útra, melyet jó vagy rossz körülmények között megtett, 
a melyben előre haladt vagy visszaesett, a melyen egyáltalán 
mozgott. Olyan vágy ez, a mely időnként önkénytelenül visszatér, 
felújul s kérlelhetetlenül a jelenkor ítélő szemei elé iparkodik 
hozni a multat, akár örülni kell azon, akár takargatni valói van
nak benne.

Az Országos középisk. tanáregyesület útjában egy pillanatra 
megállt s visszatekintett 25 éves munkájára. Összegezni akarja 
és a müveit magyar közönségnek bemutatni óhajtja 25 éves
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munkásságát, melynél fogva — s ezt büszkén mondhatja — egy 
pillanatra sem szűnt meg a magyar középiskolai oktatásügy eme
lésén és tagjainak igazságos és métlánvos érdekein vállvetett 
munkássággal közreműködni. Ez a visszapillantás örömmel tölt
heti el, bátran s emelt fővel lép a jelenkor ítélő szemei elé, nem 
takargatni, hanem büszkén s örvendve mutogatni való ez a becsü
letes munka, a mit erejéhez képest, lelke legjobb tudatában 
végezett.

Hosszas ismételésekbe kellene esnem s bizonyára ok nél- 
nélkül venném a t. Közgyűlés becses türelmét igénybe, ha újra 
el akarnám mondani azt a folytonos munkásságot, mely a közép
iskolai oktatásügy 25 éves fejlődését elválaszthatatlan kapocscsal 
egyesületünk 25 éves történelmével fűzi össze, a mit tegnap ezen 
a helyen Alexander tagtársunk oly mélyreható kritikával s meg
győző előadással elmondott.

Nem voltam ott az egyesület alapításánál, s az első mun
kások megfeszített működésénél, nem követelhetek magamnak 
részt abból a dicsőségből, mely ma méltán koszorúzza azokat, 
kik az egyesületet megteremtették, megerősítették s azzá tették a 
mi ma, csak:

«Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon. . . »

ügy lobog fel nekem is a képe azoknak, a kik arra vállal
koztak, hogy a magyar középiskolai tanárokat egyesítsék, eléjük 
egységes czélokat tűzzenek, erőiket összegezzék s egy-egy pontra 
irányítsák.

Soltész, Riedl. Szamosi, Lutter, Bartal, Ney, Say, majd Dunai, 
Thewrewk, Berecz és Köpesdv készítették a tervet s hordották 
össze az első téglákat az épülethez. Azután Névy csatlakozott 
hozzájuk s az ő hatalmas tolla védette az első és folyton meg
megújuló szélrohamoktól, míg végre Berecz föltette reá a tetőt s 
immár 16 éve múlt, hogy hűségesen oltalmazza, belső életét biz
tos kézzel kormányozza és soha semmi veszedelmében cserben 
nem hagyja. Szép, sokszor küzdelmes, de mindig dicsőséges 
évek voltak ezek, melyek során egyesületünk megerősödött úgy, 
hogy az ország tartja rajta szemét, mikor működése kifelé is 
nyilvánul.

Mélyen tisztelt Tagtársak! Kezeik között van immár a füzet, 
melynek első része, tegnap láttuk, hogy milyen kitünően rajzolja 
azt a szép szerepet, mely egyesületünknek a magyar középisk. 
oktatás 25 éves fejlődésében jutott. Ugyanennek a füzetnek máso
dik része, talán némelyek már méltóztattak is meggyőződni róla, az 
egyesületnek mindennapi életét iparkodik bemutatni s azt hiszem, 
felment attól, hogy most, ezen a helyen ismertessem, illetőleg 
többeknek emlékezetében újra felidézzem azt, hanem inkább
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csak a lefolyt egyesületi évi működésünk ismertetésére szorít
kozom.

A választmány 11 rendes és 3 rendkívüli ülést tartott. Első 
üléseiben a múlt évi közgyűlés határozatainak végrehajtásával 
foglalkozott. A tanári társalgó kört beolvasztotta az egyesületbe. Ez 
által az egyesület vagyona 1870 frt 14 krral gyarapodott, de 
ennél sokkal többet ér az a nagy lépés, melyet egyesületünk ez
által a sokszor emlegetett esprit de corps-nak a tanárok között 
emelése érdekében tett az által, hogy végre teljesítve az egyesület 
25 éves történetével egyidejű s folytonosan érzett égető szüksé
get a tanároknak otthont teremtett, a melyben összegyülekezve, 
nézeteket cserélve, eszméket egymással közölve, nagyobb erővel 
és nagyobb sikerrel működhetünk közre abban, a mi mindnyá
junknak forró óhajtásunk, hogy a magyar kultúra s annak egyik 
tényezője egyesületünk is, minél jobban izmosodjék és virá- 
gozzzék.

Felterjesztette továbbá a Nagvméltóságű minister úrhoz az 
egyesületnek a múlt évi közgyűlésén a szóig, szabályzat megnye
rése ügyében tett dolgozatát és kérvényét, a mely azonban még 
a mai napig nincs elintézve.

Mindjárt első üléseinkben a tanári fizetések emelése végett 
indítandó mozgalom eszméjével foglalkoztunk. Egyesületünk orszá
gos jellegű, egyesülete ép úgy az állami, mint a felekezeti és köz
ségi tanároknak és mivel ezeknek fizetési viszonyaik igen külön
bözők s együttesen nem tárgyalhatok, arra az álláspontra kellett 
tehát helyezkednie, hogy külön-külön választva mindegyik tagnak 
ebben a kérdésben való érdekeit, teljes erejével elősegítse. Azért 
mint felhívó és kezdeményező nem is szerepelhetett, hanem mi
helyest csak a kívánságot egyik oldalról meghallotta, azonnal sie
tett módot és alkalmat nyújtani, hogy a mozgalom meginduljon, 
országos jellegű, impozáns és méltóságos legyen. Ismerik önök, 
mélyen tisztelt Kartársak, az állami tanárok fizetésének javítása érde
kében megindult és az egyesülettől támogatottmozgalmat. A testületen
ként, majd a húsvéti congressustól benyújtott kérvényeket. Ered
mény eddig ugyan még nincs, de erős a reményünk, hogy az 
igazságos kérelem és a minister úr méltányossága mielőbb meg
adják a kívánt sikert. Ez az állami tanárok érdekében történt, 
nekik kellett adni az elsőséget, mert ők fordultak előbb az egye
sülethez, de az egyesület nem feledkezett meg többi tagjairól sem. 
Közlönyében előkészítette a felek, és közs tanárok anyagi helyze
tének kérdését is és a mostani közgyűlés tárgyává tette, olyan 
előadót választván ki erre a tárgyra, a ki az ezen ügygyei kap
csolatos kérdésekkel köztudomás szerint már behatóan foglalkozott.

Egyesületünk ügyeit mindig szivén viselő elnökünk, tudván azt. 
hogy a folyó s tán még a következő években is nagy kiadások
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várnak az egyesületre, ama nagyobb alkotások folytán, minők a 
kiállítás, a jubiláris közgyűlés, a tanárok anyagi érdekében indí
tott mozgalmak stb., azon volt, hogy a kormánytól segélyt kap
hassunk. Buzgó utánjárásának meg is lett a kívánt eredménye, 
mert az idén 500 frtot kaptunk, jövőre pedig 1000 frtra van 
kilátásunk.

A választmány érezvén, hogy ezen évi közgyűlésünk kiemel
kedő mozzanata lesz egyesületünk életének, méltó módon iparko
dott megünnepelni ezt a reánk nézve olyan fontos időpontot. Kü
lönösen két pont az, a mire figyelmét leginkább irányozta s a mi 
munkásságát legnagyobb részben igénybe is votte. Az egyik az, 
hogy elhatározta, hogy az egyesület segélyező alapját ösztöndíj 
alappá bővíti ki.

Méltóztatnak tudni, hogy segélyező alapunk eddig csak szű
kölködő tagoknak, szegény özvegyeknek vagy árváknak nyújtott 
segélyt. Igaz, hogy az első kis segítség sokszor többet ér a bár
milyen nagy, de későn jövőnél, mégis nekünk másra is szüksé
günk van. Szükség van arra, hogy ez az intézmény mindnyájunk 
kedvelt s ápolt intézményévé legyen az által, hogy biztos és tar
tós segélyt nyújtson azon tagtársaknak, kiknek vállaira gyerme
keik taníttatásának gondjai nehezülnek. A választmánynak az a 
czélja, hogy olyan alapot teremtsen, mely ösztöndíjakkal lássa el 
tagjainak felső tanulmányokat folytató gyermekeit.

Természetes, hogy új, gazdag segélyforrásokról kellett gon
doskodnak. Azért a választmány intézkedett, hogy a mi alapunk 
számára is, melynek most már kétség kívül sokkal inkább kultu
rális és közhasznú lesz a rendeltetése, kinyerjük azt a legfelső 
kegyet is, 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 talán bizhatunk kérésünk teljesítésében. De nem vártunk 
mindent csak másoktól, kívülről. Bízunk benne, hogy kartársaink 
lelkesen föl fogják karolni az eszmét és okkal-móddal gyarapítani 
fogják az alapot. Itt nem lehet említés nélkül hagynom azt a ki
váló buzgóságot. melylyel alelnökünk, Köpesdy S. és egyik választ
mányi tagunk. Harrach József urak az eszmét fölkarolták. Ugyanis 
sok fáradsággal egy igen szépen sikerült, magas művészi szín
vonalon álló hangversenyt rendeztek, mely 300 forintot jövedel
mezett az alapnak.

Ez lehetővé tette, hogy az intézményt már ebben az évben 
életbe léptessük s legalább egy 100 frtos ösztöndíjat alkossunk. 
Erre a választmány a pályázatot annak idejében kiirta, de folya
modó nem jelentkezett s ügy az a jövő év folyamára marad.

A másik kiemelkedő pont, melylyel a választmány a 25-dik 
évfordulót meg akarta ünnepelni, a kiállítás rendezése. Azé a
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kiállításé, a melyről a tegnapi szép nap után nem kell többé 
sokat beszélnem. Beszél az eleget magáért s büszke lehet rá 
a  tanáregyesület. Sok fáradsággal és költséggel járt s az egyesü
let pénztárát még sem terheli meg. Ez csak annak köszönhető, 
hogy olyan férfiak állottak a kivitel élén. kik az ügy érdekében 
nem sajnálták fáradozásukat, hanem inkább áldoztak is ott, a hol 
arra szükség volt. Dr. Веке Manóé az érdem legnagyobb része. 
Ő tervezte s ő vezette azt mindvégig, egész a tegnapi napig, 
midőn a minister úr meglepve szemlélte annak rendszeres, tanul
ságos és gazdag voltát s a legnagyobb megelégedését jelentette 
ki felőle.

A körök munkássága ez idén általában megcsappant, úgy, 
hogy szükséges dolgot mond a trsstenai kör, midőn azt az in
dítványt nyújtja be, hogy a körök munkássága tétessék inten
zivebbé. Az idén 9 kör működött, de évi működéséről a választ
mányhoz csak 7 tett jelentést.

Mindazonáltal nem hagyható figyelmen kívül az a dicséretes 
munkásság, a mit a működő körök kifejtettek. Valamennyien letár
gyalták a közgyűléstől kitűzött programmtételeket s valamennyien 
más tételekkel is foglalkoztak.

Felolvasásokat tartottak Fiúméban és Marmaros-Szigeten. 
Marmaros-Sziget a felolvasásokat jövedelmezőkké is tudta tenni s 
jövedelméből segélyző alapunkat is 15 írttal gyarapította.

Több kör indítványnyal is lép a közgyűlés elé, melyet holnap 
fog tárgyalni a közgyűlés.

Programmtételeket ajánlottak a szepesi és a besztercze- 
bányai körök.

Nagyjában véve ezek, m. t. Közgyűlés, azok a pontok, me
lyekben az egyesület és a választmány ez évi munkássága össze
foglalható, látható ezekből, hogy ez az év méltán sorakozik a 25 
közé. Azt hiszem, nem ártott az egyesületnek egy pillanatra meg
állni s végig tekinteni 25 éves működésén. Büszkén teheti ezt s 
eddigi működésének eredményeiből erőt merítve ujúltan indulhat 
további nagy útjára, melynek fő czélja a magyar nemzeti cultura 
felépítéséhez lehető legnagyobb munkássággal hozzájárulni.

Az éljenzéssel fogadott jelentésre megjegyzéseket tettek:
Köpesdy Sándor, hogy t. i. az ő neve valószínűleg tévedésből 

került azoké közé, kik a jelentésben mint az egyesület alapvetői 
szerepelnek. 6  kezdettől fogva tagja volt ugyan az egyesületnek, 
de vidéken lévén alkalmazva, abban az időben csak mint rend
kívüli tag szerepelhetett. Valószínűleg az okozta a tévedést, hogy 
neki van az egyesülettől egy 1866-ról szóló tagsági oklevele, me
lyet kiállított.
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Bartal Antal megjegyzi, hogy az egyesület alapításánál tevéke
nyen működő tagok közül Corzan A. Gábor nevét a jelentés 
kihagyta.

Dr. Szigetvári) Iván azt jegyezte meg, hogy a jelentésben 
a vidéki köröknek megfelelő budapesti szakosztályok egyikének, az 
első szakosztálynak működése nincs fölemlítve, jóllehet erről a 
közlöny is beszámolt.

Szerelemhegyi Tivadar a két első megjegyzést köszönettel 
tudomásul véve, a harmadikra azt a felvilágosítást adta, hogy mivel 
jelentésében a körök működését egyenkint nem vette fel, nem 
akarta a budapesti szakosztályokét sem külön kiemelni, hanem 
csak általában mondotta, hogy a körök közül az idén kevesebben 
működtek, mint a múlt évben; de a melyek működtek, azok való
ban szép munkásságot fejtettek ki.

A közgyűlés a titkár jelentését tudomásul vette.



Mayer József pénztáros felolvasta évi jelentését.

Tiszelt közgyűlés!

A «Tanári Társalgó kör»-nek az egyesülettel való egybe
olvadásából járó átmeneti nehézségeket sikeresen leküzdvén, a 
lefolyt egyesületi évet kedvező eredménynyel fejezzük be, a mennyi
ben az összes költségek fedezése után még 640 frt 32 kr. pénz
tári maradékkal rendelkezünk. Köszönhető pedig ezen eredmény 
egyrészt a Nm. vallás és közokt. minister úrtól engedélyezett 
500 frt segélynek, másrészt ama körülménynek, hogy a választ
mány, a takarékosság elvét szigorúan követve, oda törekedett, hogy 
a  költségelőirányzat tételei pontosan betartassanak.

A lefolyt évben alapító tagokká lettek: Vaszary Kolos 
pannonhalmi főapát ur, ki az egyesületnek 50 db. cs. kir. aranyat 
küldött, 100—100 frtos adománynyal pedig Hegyessy Károly 
főgymn. tanár ur Fehértemplomban, Kirchner Lajos ur nevelő 
Budapesten, Semsey Andor és Szilágyi István  urak tiszteletbeli 
tagok és Volf Gyögy főgymn. igazgató ur Budapesten. Az 1890/1. 
évben kilépett 67 és meghalt 4 rendes tag, belépett pedig 65 rendes 
és 7 rendkívül ta g : a tagok létszáma 31 tiszteletbeli, 13 alapító, 
1075 rendes és 7 rendkívüli tag.

A következőben bemutatom az összes bevételeket és kiadá
sokat részletesen kitüntető számadást, melyet a m. é. közgyűlés 
által kiküldött bizottság alaposan megvizsgált és minden részletei
ben helyesnek talált.

Midőn ezzel jelentésemet befejeztem, visszalépésem alkalmá
ból, kedves kötelességnek tartom a tisztelt kartárs uraknak hálásan 
megköszönni ama bizalmat, a melylyel 16 évi pénztárnoki műkö
désem alatt megtiszteltek, megköszönni azon kartársi barátságos 
jóindulatot, a melyet személyem iránt ezen idő alatt mindenkor 
tanúsítottak.
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Az Országos Középiskolai Tanáregyesület bevételei és

B e v é t e l e k frt kr.

1 Az 1889/90-ki pénztári maradékból................................. 62 02
2 Bartal Antal alapító tag úrtól alapítványának kamatja

1890/1-re.................................................................. 10 —
3 Tagdíjak és előfizetések................................................... 5366 24
4 Hirdetési és melléklési d íjak............................................ 163 50
5 Megtérített postaköltség....................................................... 33 17
6 Kamatok az alapítványok és egyéb takarékpénztári beté-

telek után.................................................................. 156 06
7 A «Tárgymutató» eladásából befolyt................................. 1 —
8 A tartalékalapból: m. é. számlák kifizetésére 184 frt 54 kr.

Kölcsöntörlesztésre . . . 250 » — » 434 54

9 A «Tanári Társalgó Kör»-tői kifizetett szám-
Iákban................................................ 170 írt 14 kr.
Hátralékos tagdíjakban...................... 76 » — » 246 14

10 A Nm. vallás és közokt. m. kir. minisztériumtól . . . . 500 —

11 Vaszary Kolos zirczi főapát adományából...................... 70 50
12 Gazdabevételek.................................................................. 235 16

Összesen 7278 33
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kiadásainak részletes kimutatása az 18í)0/l-ik évről.

K i a d á s o k frt kr.

1 Az 1889/90-iki évről fenmaradt számlák kifizetésére . . . 184 54
2 Az 1890/1-iki Közlöny költségei:

Nyomdaköltség............................. . 1475 frt 45 kr.
írói d íjak ..................................... . 710 » 85 »
Szerkesztői tiszteletdíj.................. . 400 » -- »
Ujságbélyegekre és expeditió . . . . 219 » 90 . 2806 20

3 A főtitkár és titkár tiszteletdíjai. . . . 150 —
4 A gazda tiszteletdíja............................. 100 —
5 Ügyviteli kiadások................................. 85 78
e Az ügyvédnek......................................... 62 50
7 2 arczkép festéséért...................... ... . 140 —

8 Postaköltség............................................ 29 23
9 Nyomtatványokra................................. 159 35

10 Az egyesületi helyiség költségei: házbér . 1080 frt 42 kr.
Átalakítások és hurczolkodás. . . . 337 » 19 >
Szolgának..................................... . 84 » -- »
Világítás és fűtés.......................... . 304 » 88 »
Újságokra ..................................... . 242 » 24 >
Gazdakiadások............................. . 248 » 61 > 2297 34

11 Vegyes kiadások ................................. 229 90
12 A pénztárnoknak jutaléka 5616 frt 74 kr után 7°/0 393 17
13 Pénztári maradék 1891/2-re................... 640 32

Összesen

Budapest, 1891. július 4-én

M ayer József,
pénztáros.

7278 33
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Az egyesület vagyona az 1890 1-iki év végén.

frt kr.

1 Papi Balogh Péter ur alapítványának névértéke frt 100.— 
Szabad kir. Pest városának alapítványa . . . »  100.— 
A magyar nevelési társaságnak alapítványa. . » 100,— 
Dr. Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur

alapítványa............................................ » 100.—
Néhai Ipolyi Arnold nagyváradi püspök ur ala

pítványa....................................................» 100.—
Néhai Görög Imre ur alapítványa.................. » 145.45
Hegvesy Károly főgymn. tanár ur alapítványa » 100.— 
Kirchner Lajos nevelő ur alapítványa . » 100.— 
Vaszary Kolos pannonhalmi főapát és tisztelet

beli tag ur alapítványa..........................» 100.—
Semsey Andor tiszteletbeli tag ur alapítványa » 100,— 
Szilágyi István tiszteletbeli tag ur 100 frtos ala

pítványára fizetett................................. » 60.—
Volf György gymn. igazgató ur alapítványa. . » 100.— 1205 45

2 Tartalékalap : készpénzben............................. frt 1350.46
Előleg az «Ifjúsági iratok» költségeire. . » 120.— 1470 46

3 Kirándulási alap.................................................................. 400 —
4 Bútorok, felszerelések stb. értéke (leltár szerint)............... 1239 84
6 Pénztári maradék az 1890/1-iki év r ő l............................. 640 32
6 A segélyző alapnak vagyona a XX. kimutatás szerint . . 7606 56

Összesen 12562 63
Budapest, 1891. július 4-én.

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, 1891. július 6-án.

D r. G erevich E m il. P irch a la  Im re.
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A közgyűlés a jelentést köszönettel tudomásul vette és a 
pénztárosnak a fölmentést megadta.

A segélyző bizottság működéséről Tiber Ágost tett jelentést.

XX. Kimutatás az orsz. középiskolai tanáregyesület 
s egély ző- alapj áról.

frt kr.

B e v é t e l e k :
1 A XIX. kimutatás szerint (1. 1890/1-ki Közlöny 21. 1.). . 1076 08
2 Bartal Antal alapító tag úrtól 1890/1-re.......................... 24 —

3 A «Tanári Társalgó-Kör»-től: kölcsöntörlesztésre frt 250.—
kamat. . . .  » 9.— 259 —

4 Vaszary Kolos pannonhalmi főapát úrtól (alapítvány). . . 100 —

5 A f. é február 7-én tartott mulatság jövedelmébó'l frt 3.—
A f. é. április 20. tartott hangverseny jövedelme » 295.40 298 40

6 Kamat a takarékpénztárból................................................ 36 86
7 Adományokból befolyt....................................................... 72 —

Összesen . . 1866 34

K i a d á s o k :
8 Segélyezésekre fordíttatott ............................. frt 155.—
9 Nyomda- és postaköltség.................................  » 29.50 184 50

Marad készpénzben . . 1681 84

A z a lap ítván yok  jegyzék e.

Bartal Antal igazgató úr alapítványa............................ 160 írt
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 közokt. m. kir. ministerium alapítványa.. 500 » 
Szabó Ignácz egri fó'gymn. tanár úr alapítványa (I. részlet) 26 » 
Vaszary Kolos pannonhalmi főapát úr alapítványa . . . .  100 »

Összesen......... 1575 frt.
5
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Adományok: Fizettek: 20 irtot: Calderoni és Tsa; 15 irtot: A mármaros- 
szigeti tanári kör ; 10 irtot: dr. Szalkay Gyula (alapítványának I. fele); 2 irtot: 
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A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

Igen t. közgyűlés! Kedves kartársak! Meg vagyok róla győ
ződve, hogy midőn a közgyűlés a tanárképzés ügyét teszi a vita 
tárgyává, igen fontos kötelességet teljesít. 20 éve már, elég hosszú 
idő ez, hogy hazánkban az első intézkedések történtek e téren, 
de senki sem mondhatja, hogy ez idő alatt valami rohamos 
fejlődést lehetne észrevenni, sőt bátran állíthatni, hogy vajúdik 
mai napig is ez az ügy. E tekintetben a tanárság is vádolhatja 
önnönmagát. Sokan vannak tanári állásokban, kik ez idő alatt 
készültek az egyetemen a tanári pályára, alig volt közöttük egy- 
kettő, a ki ne panaszkodott volna az egyetemi tanulmányok alatt, 
hogy bizony nincs kellőkép gondoskodva a tanári pályára készü
lőkről; de vajmi kevés hang hallatszott azután, miután az illetők 
az egyetemet elhagyták, mely nyíltan feltárja az állapotokat, más
részt összevetve a tapasztalt képzés módját azzal a szükséglettel, 
mely az iskolában mutatkozott, hozzá szólott volna őszintén, igaz 
lélekkel, hogy legalább a jövő nemzedék érdekében történhessék 
valami. Pedig ebben a kérdésben csakis a tanárság saját tapasz
talata alapján mondhat leghivatottabban ítéletet. Sokszor megesik 
a nevelésügy bármely terén, hogy a felnőtt visszatekintvén arra, 
hogyan nevelték, hogyan tanították, kívánságokat tesz arra vonat
kozólag, hogyan alakuljon át az iskola. Ámde az iskola körén 
kívül állók ezt nem tehetik teljes joggal, mert emlékeik kétségesek 
és később nem foglalkozván a nevelés kérdésével, nem igen vet
hetik össze a szükségletet tapasztalataikkal. De a tanároknál nem 
így áll a dolog; a tanárképzés ideje már abba’ a korba esik, a 
midőn mindenki önmaga is ítélhet munkája felett; később azután 
a tanári pályán nagyon alkalma nyílik a kettőnek összevetésére 
s így a tanár maga az, ki valóban szakavatottan szólhat a kér
déshez. Főleg e körülményre kívántam ez alkalommal a figyelmet 
fölhívni: magam a kérdésről csak bevezetésképen akarok egyet- 
mást elmondani; nem is tárgyalni a kérdést minden oldalról, 
inkább várva, hogy nyilatkozzék maga a tanárság, mindenki a 
maga tapasztalata, mindenki a maga egyéni fölfogása alapján. 
Múltjára sem terjeszkedem ki e kérdésnek, mi történt hazánkban és 
a  külföldön, alig hogy érintem. A közlöny különben egész részle-

5 *
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tesen és tárgyilagosan minden ítélet és méltatás hozzákapcsolása 
nélkül közölte az adatokat arról, hogy mi történt húsz év alatt 
hazánkban. Én ezúttal mintegy csak a szempontokat akarnám 
megjelölni, melyek a kérdés megvilágítására irányadók lehetnek.

* *
*

Különbséget kell tennünk az úgynevezett szakszerű elméleti 
képzés és a gyakorlati képzés közt. A mi a tanárok elméleti 
szakszerű képzését illeti, szükséges egyértelműleg kinyilatkoztat
nunk, hogy a közoktatásnak és nemzeti művelődésünknek érdeke 
szigorúan megköveteli, hogy a tanárképzés az egyetemnek, első 
sorban pedig a philosophiai facultásnak legyen feladata Azt e kör
ben talán mindenki magától értetődőnek tekinti. Hisz még törvény 
is mondja, hogy a tanári pályához felső iskolai tanulmány szük
séges és kötelezi azokat, a kik külföldön tanultak, hogy egy évig 
a budapesti egyetemen járjanak. Németországban is ez magától 
értetődik. Hanem ennek kiemelése mégis fontos, mert még mindig 
vannak, a kik azt hiszik, hogy valami különálló tanárképző intézet 
inkább megfelelne ennek a feladatnak. Ez nagy tévedés s míg ezen 
tévedés az elmékben zavart okoz, addig a philosophia kar sem felelhet 
meg teljesen e feladatnak. Azért nem fölösleges az egyetemi képzés 
szükségességének elveit röviden ismételni.

Első sorba teszem azt az elvet, hogy a középiskolai tanár
nak a műveltség és tudományos képzés legmagasabb fokára kell 
törekednie, a legmagasabb képzésnek helye minden nagy tudo
mányos szakra nézve pedig egyes egyedül az egyetem. Tanáraink 
az egyetemen foglalkozzanak a tudomány elveinek nagy kérdései
vel, ismerkedjenek meg velük, nem pedig csupán csak valami kis, 
későbbi pályájukon ép a mindennapi életben szükséges kiszemelt 
anyaggal. A ki ismeri az iskolai életet, az tudja, hogy csakis épen 
a nagy elvi szempontok döntenek a tananyag kiszemelésénél. 
Ehhez még hozzá kell vennünk, hogy az iskola új kérdéseket ad föl, 
az iskolai methodus problémákat vet fölszinre. Hogyan lehetne e 
problémák megoldását reményleni oly képzés mellett, mely épen 
csak annyit ad, a mennyi szükséges a most megállapított anyag
nak elvégzésére ? De azért is szükséges, hogy egyetemen történjék 
a tanárképzés, hogy a tanár el ne szigetelődjék azon többi nagy 
tudományos pályáktól, melyekre az egyetemen készítenek elő. Itt 
az egyetemen szerveződik tulajdonképen közös intézeti alapon a 
nemzeti műveltségnek egységes tartalma. Hogy ott együtt készül 
orvos, ügyvéd, pap, tanár, az nem mellékes körülmény. A hol 
egyetemi élet van, ott tényleg létre is jő a tudományos pályán 
állóknak bizonyos szellemi közössége. Egy külön álló tanárképző 
intézet e közösséget megszakítaná. Nem kevésbé fontos feladat az 
egyetemi tanulmány talán még inkább a tanári pályán, mint
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egyebütt, abból a szempontból, hogy a tanári pálya sokoldalú, széles 
körű műveltséget követel, elannyira, hogy voltaképen még a leg
általánosabb. a philosophiai tanulmányok sem elegendők a tanári 
pályára. Sokkal nagyobb mértékben mint eddig, a mikor erre alig 
van példa, kellene a leendő tanároknak a többi facultásbeli elő
adásokat műveltségük szélesbítésére fölhasználni. Megkövetelik az 
orvostól, megkövetelik a jogásztól, hogy különösen a philosophiai 
facultás előadásait hallgassa, de az ellenkező, az. hogy a tanár
jelölt a jogi meg orvosi kar egyes előadásait hallgassa, nem kevésbé 
fontos. A történelmi tanulmányokra készülők nem igen találják 
meg saját facultásukban az alapvető stúdiumokat, melyek a tör
ténet megértésére szükségesek, minő pl. a politika, a nemzetgaz
daságtan stb. Természettudományokra készülők is nagy mulasztást 
követnek el, ha az orvosi facultáson előadott physiologiával nem 
foglalkoznak. E kapcsolatot az egyes karok közt könnyű szerrel 
lehet minden tudományos szakmára kimutatni. Ily széles körű tudo
mányos műveltséget máshol nem szerezhetni, mint csakis az 
egyetemen.

Mind ezen okok oly szembeötlők, hogy tulajdonképen fel
sorolásuk szükségtelen volna, ha nem léteznék egy sajátságos, 
félszeg, szükkörű administrativ szempont, mely mindezeknek jogo
sultságát elismeri ugyan, de mégis legjobban szeretné, ha egy 
pusztán a jövendő tanári munkásságot szem előtt tartó intézet 
végezné a tanárok kiképzését. Az administratiót az a szempont 
csábítja, hogy a tanárképző intézetben mindnyájan egyformán 
készülnének megállapított rendszer szerint. A tanárok bizonyos 
közös anyaggal birnának, az egyéni eltérések nem mutatkoznának 
oly nagyon, mint az egyetemi képzés mellett. Biztosan számít
hatni a tanárra és ha az intézetből kilép s valamely iskolába 
teszik, mindennemű kísérletezés nélkül talán inkább megfelelhet 
feladatának. Annak az egyetlenegy most létező intézetnek, a 
melyre e tekintetben szoktak hivatkozni, az Ecole normale-nak 
alapítására is ezen szempont szolgált irányadóul. I. Napoleon kor
mánya, a mely minden egyetemet megszüntetett, egyáltalában 
ilyen pusztán a jövendő pályát tekintő intézeteket akart alapítani 
és csak a franczia fejlett szellem nagy hatásának köszönhető, hogy 
az Ecole normale több lett, mint a mennyire tervezték. De épen 
Francziaország példája mutatja, hogy ily intézkedés aláássa az 
egyetem philosophiai facultásának sorsát; e facultások Franczia- 
országban tengődtek, a tanárképzés pedig szintén nem javult, mert 
az École normale mint tudományos intézet nem tanárokat, hanem 
tudósokat képezett ki. Francziaországban is csak azóta, mióta ezt 
azt az igazságot felismerték, hogy a philos. karok természetes fel
adata a tanárképzés, virágoznak fel a philosophiai karok és végez
nek hasznos munkát.
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A tanárnak nagy tudományos műveltségre, széles látókörre 
van szüksége s ezt csakis az egyetemen nyerheti. De azonnal 
hangosan fel kell emelnünk szavunkat s kimondanunk, hogy a 
fennálló egyetemi rend ezekkel a követelményekkel épenséggel 
nem számol. Az egyetem kevéssé törődik a tanárképzés szük
ségleteivel. Azért első követelménynek kell tekinteni, hogy a 
philosophiai kar tanulmányrendje pontosan megállapíttassék és 
egyetemünkön gondoskodás történjék, hogy mindenki, a ki a 
tanári pályára készül, megtalálja az egyetemen a törvény és a 
vizsgálati szabályzat által megkövetelt minden tanulmányra a 
módot. Nem áll ez ellentétben azzal, a mit egyébként a tanul
mány szabadságának szoktak mondani. Vájjon az olyan intéz
kedés, a minőt keresztülvittek a jogászok, hogy pl. kiki szükség
képen bizonyos stúdiumokat végezzen az első, ismét másokat a 
második évben, általában ajánlatos-e, sok más körülménytől függ: 
de az, hogy az egyetemen megtartassanak a szükséges előadások, 
hogy valaki, ha akarja, ha szükségét érzi, hallgathassa őket, az szintén 
olyan magától értetődő, hogy bővebben nem szorul fejtegetésre. Már 
pedig erre nézve nincs gondoskodás a magyar egyetemen és — a 
mire szoktak hivatkozni — a német egyetemeken sincs, melyeket a 
mieink többnyire utánoznak. De ez egészen más dolog. Mert — 
nem tekintve, hogy ott is nagyon illetékes hangok ezt helytelenítik, 
sőt maga a császári enquete is kimondta, hogy az egyetem mu
lasztást követ el, a mennyiben tanulmányrendje nem felel meg a 
tanárképzés feladatainak — Németországban nem csak egy egyetem 
van, se pedig kettő, hanem van sok és a német tanuló megszokta, 
hogy több egyetemen végez; maguk az egyetemek fél évvel előbb 
kihirdetik jövő félévi előadásukat. (Nálunk a tanrend akkor jelenik 
meg, mikor a diák beiratkozik!) A ki komolyan tanulni akar, kisze
meli magának az egyetemet, a hol hallgatja, a mire szüksége van, 
az egyik tárgyat az egyik egyetemen hallgatja, a hol ennek leg
kiválóbb képviselője van, a másikat ugyanabból az okból egy 
másik egyetemen, az éveket pedig beszámítják, úgy hogy a létező 
hiányokon maga az élet segít. Azonkívül keresztülvitték már azt 
is, a mi eddig nehézség volt, hogy elismerik mai nap, már csak 
48 előtt sem volt így, elismerik a más egyetemeken töltött éveket, 
szóval a létező hiányokon segítve van. De ott van még Németország
ban a gazdag tudományos irodalom, úgy hogy szükség esetén 
elméleti tárgyakból német ember még könyvekből is készülhet. 
Minő bajos dolog, hogy nálunk még az egyetemi tanulmányok 
mellett is majdnem mindig idegen könyvekből kell tanulnia az 
ifjúnak! Mert sajnos, a mi tudományos irodalmunk útmutatást nem 
ad az ifjúnak, itt a tanár személyes munkássága sokkal szüksé
gesebb, sokkal fontosabb, mint bármely más országban. Azért 
múlhatatlanul szükséges, hogy a 4 évfolyam alatt mindenki meg
tanulhassa az egyetemen, a mire a tanári pályán szüksége van
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s hogy erről terv szerint gondoskodás történjék. Ajánlatos aztán, 
meg is teszi némely egyetem Németországban, hogy az egyetem 
ajánlja a sorrendet is a tanulmányokra nézve.

Még csak egyre figyelmeztetek. A természettudományi sza
kokban még megtörténhetik némiképen, hogy a tanuló becsületesen 
elkészülhet szakmájából; noha itt is feltűnő az a tény, hogy 8—9 
év óta folytonosan, évről-évre ugyanazokat az előadásokat tartják. 
Itt sincs tehát a studium olyatén módon beosztva, hogy a tanuló 
az illető tanulmánynyal négy éven át tervszerűen foglalkozhassék, 
mert nincsenek tekintettel a haladottabbakra. Máskép, még ked
vezőtlenebbül áll a dolog a többi szakoknál. 1875-ben az országos 
közoktatási tanács tiz évre visszapillantva kimutatta e hiányokat, 
kimutatta minő előadásokat nem tartottak, a melyek pedig szük
ségesek a leendő tanár számára. Magam is a szakosztály számára 
összeállítást tettem az utolsó nyolcz évre vonatkozólag. A kik ezen 
idő alatt készültek a tanári pályára, némely tárgyra nézve a leg
szükségesebb, legfontosabb elméleti szakokat nem hallgathatták, mert 
a mi egyetemünkön nem adták elő. Némely irók. kik az iskolában 
szerepeinek, az egyetemi előadásokban elő sem fordulnak. A tanári 
vizsgálatnál követelt Írókra nézve épen csak olyan részleteket 
hallhattak, a melyek nincsenek is kitűzve a vizsgálat tárgyául. Ez 
tény, melyet eltagadni nem lehet, mert a hivatalos iratok alapján 
történt az összeállítás.

De az elméleti oktatás szervezésén kívül kérdeznünk kell, 
vájjon történik-e alkalmas gyakorlatok berendezése által gondos
kodás arról, hogy a tanárjelölt magában az egyetem kebelében 
azt a személyes tudományos ügyességet, a gondolkozásban való 
gyorsaságot is megszerezhesse, a melyre neki oly nagy szüksége 
van ? Az orvosi facultáson természetesnek találják, hogy a ki 
anatómiát’ hallgat, az anatómiai gyakorlatokban is részt vegyen. 
Némiképen a philosophiai kar természettudományi osztályainál is 
így van ez berendezve. De szükséges ez minden osztálynál, mert 
van-e egyetlenegy oly tanulmány, a melynél ilyen személyes 
ügyességre nem volna szükség ? Különösen a tanári pályán, ha 
ott áll az ember a fiuk előtt, minden tanórában a tanulmány 
egészét kell szem előtt tartania, gyors tudományos készséget, mun
kásságot, nyelvbeli ügyességet kell alkalmaznia, erre pedig nem 
készül az által, hogy négy éven át előadásokat hallgat és legfölebb 
utána írja és kidolgozza azokat, de sohasem talál alkalmat tanul
mányai között a kellő gyakorlat szerzésére. Tanárokhoz szólok, 
nem szükséges e gyakorlatnak módját részletezni, de egyetlenegy 
tanulmány sincs, sem mathematikai, sem természettudományi, sem 
pbilologiai, melyre nézve a személyes gyakorlat ne volna szük
séges. Gondolnak is erre az illetékes helyen, csak azon téve
dést kell eloszlatni, mintha ennek megfelelne az az intézmény,
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melyet seminariumnak szoktak nevezni. Nem tekintve azt, hogy 
a seminariumi gyakorlatok semmi összefüggésben nincsenek az 
előadásokkal, már a traditió is úgy hozta magával, hogy ottan tudo
mányos munkák, czikkek Írására készül az ember. Hogy mennyire 
bajos nálunk Magyarországban az ilyen egyoldalú nevelés és 
kiképzés, arra nem akarok bővebben kiterjeszkedni. Érzik ezt ott 
a seminariumok hazájában is, hol ilyetén módon alakult át a szer
vezet — mert nem volt eredetileg ilyen — hogy bizony ez nem 
készít elő még tudományos munkálatok folytatására sem, hanem 
legfölebb arra, hogy a tanuló egy-egy programm-értekezést tudjon 
készíteni az egyetemen, vagy hogy azt folytassa a középiskolában. 
Azért második követelménynek kell kimondanunk, hogy az egyetem
nek kell gondoskodnia arról, hogy a tanulmányokkal szerves össze
köttetésben minden főbb szaknál gyakorlatok tartassanak. Elhiszem, 
hogy ez némiképen a tanárok állására nézve, kik talán nagyobb 
tudományos munkásságot kívánnak folytatni, néha terhes dolog. 
Felhozható volna erre nézve az, hogy Francziaországban az egye
temi tanárok nem átallották az ilyen munkásságot sem, még akkor 
sem, midőn a franezia ministerium a 70-es évek elején azt az 
intézkedést tette, hogy a segédtanárok a gymnasiumban is készül
hetnek a tanári pályára. Akkor azt a jogot adták e segédtanárok
nak, hogy dolgozataikat, gyakorlati munkálataikat az egyetemi 
facultás tanárainak beküldhessék. ezek átvizsgálták, átnézték a 
dolgozatokat s levélben útmutatást adtak a leendő tanároknak. 
Ettől sem irtózott a franezia tanár annak idején. De hiszen szük- 
séges-e feltétlenül, hogy valóban egyetemi tanár és mindig ez 
végezze a gyakorlati munkák ellenőrzését? Nem volna-e vétek 
egy nagy philologust arra kényszeríteni, hogy ő a maga tudományos 
munkásságát elhagyva, foglalkozzék azzal, hogy a tanulót a latin 
stilus megszerzésének kisebb fogásaira tanítsa ? Arról kellene gon
doskodni. hogy legyen úgy, mint Francziaországban, hogy más
nemű állások is szerveztessenek az egyetemen s ezek a kisegítő 
erők végezzék az illető tanárokkal kapcsolatosan ezt a nagyon 
fontos munkát.

Áttérek most a tulajdonképi gyakorlati képzés szempontjaira.
Ezzel a kérdéssel már foglalkozott egyszer közgyűlésünk és 

ott elismerte a fennálló intézkedéseknek üdvös hatását. Szólott 
annak idején a gyakorló iskolának is eredményes munkásságáról, 
de ott is elismerte, hogy az egyetemmel kapcsolatos gyakorló 
iskola a gyakorlati képzés teljes szükségletét nem elégíti ki. Ere
deti, tulajdonképeni feladata a gyakorló iskolának nem szorítkozik 
csupán erre. A gyakorló iskola, ha jól van szervezve, első sorban 
a paedagogiai haladás szolgálatában á ll; ha szabad azt mondanom, 
a mit már mondottak elég sokszor, ez az iskola némiképen a paeda- 
gogiának klinikája. Ott leginkább azokra számítanak, a kik nem-
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csak a szaktanulmánynak akarnak élni, hanem kiválóan paeda- 
gogiai irányban fejlődni. A jövendőbeli paedagogusok, a kik aztán 
a mellett természetesen szakemberek is, készülhetnek ott kellő 
módon. A ki a paedagogia iránt elméletileg is nem bir magasabb, 
erősebb érdekkel, az ott kevesebbet sajátíthat el, mintha egy 
gymnasiumba belépve, itt keresi a szükséges gyakorlati előkészü
lést. A gyakorló iskolában sok dolgot még problémának tekinte
nek, a mely megoldandó, míg a közönséges gyakorlatban erre nézve 
már némiképen megállapodott elvek szerint szoktak eljárni. De 
nem kivánom ezt részletesen fejtegetni. Nem felelhet meg a gyakorló 
iskola már azért sem a szükségletnek, mert sokkal több tanárnak 
van gyakorlati képzésre szüksége, mint a mennyit akár egy, akár 
két ily intézet elláthatna. Azért, úgy hiszem, ki kell mondani azt, 
hogy a törvény által megkövetelt gyakorlati esztendő, melynek 
alapján később tanári vizsgálatot tehet valaki, szervezendő, még 
pedig olyatén módon, hogy a jelesebb intézetek kellőképen fel
szereltessenek e czélra. Ez intézetekben meg kell a jelöltnek 
mindazt, találnia, a mire neki a gyakorlati kiképzés szempontjából 
szüksége van ; jó könyvtárt, belátást az iskolának, a tanárnak 
munkásságába, felügyeletet, midőn a tanítás terén az első lépéseket 
teszi, útmutatást a gyakorlati munkásságban. Igen kívánatos aztán, 
hogy egy intézetben több ilyen fiatal ember is működjék együtt. 
Szükséges ez a jellembeli fejlődés érdekében. Az. hogy az egyik 
itt, a másik ott, minden kapocs, összefüggés nélkül elvégezze az 
u. n. próbaévet, nem viszi a jelöltet a czél felé, melyet gyakorlati 
közös elkészülés útján el lehetne érni.

Van még egy utolsó szempont, melyet nem mellőzhetek, 
mert különösen ehhez fűződik megint Magyarországban egy saját
ságos kívánság, a mely kívánság leginkább állta útját, hogy nálunk 
a tanárképzés ügyét rendezték volna. Sokszor hallottam említeni, 
nem nézem, jogosan vagy jogtalanul, de úgy hiszem jogtalanul inkább, 
hogy nincsen meg tanárainknál az a társadalmi műveltség, melyet 
állásuk megkövetel és azt hiszik némelyek, hogy egy internatus beren
dezésével nem csupán a szükséges gvámolítást nyújtanák, hanem meg
adnák a jelöltnek a társadalmi politurát is. Nem gondolom, hogy a 
magyarországi tanárnak másnemű politurára volna szüksége, mint 
az orvosnak, ügyvédnek, bírónak; és a ki a mi egyetemünket 
ismeri, az tudja, hogy a magyar tanárság épen nem áll más ele
mekből, mint orvosaink, jogászaink, bíróink kara. Ha találunk is 
talán a jogi facultáson olyanokat, a kik a kiválasztott tízezer közül 
valók, azok nem mindig a társadalmi műveltség terjesztői az egye
temen, hanem valami egészen más fajta műveltségnek. (Derültség). 
Azt hiszem, hogy ha valóban kell gondoskodni és én meg vagyok 
győződve, hogy kell gondoskodni egy nemesebb, becsületesebb, 
tisztességesebb deákéletről, az nem a tanárjelöltek érdekében,



hanem az egész egyetem érdekében történjék és valóban itt van 
a kormánynak, van a nemzetnek nagy, nemes feladata. Egy jól beren
dezet deák-ház, hol a tanuló tisztességes lakás mellett talál könyvtárt, 
nemet mulatságot, hol együtt nevelődnék, művelődnék társaival, 
mindenesetre jótékony hatással volna deákjaink életére, még azokra 
nézve is, a kik nincsenek ezen házban. Valóban ilyesminek, egy 
deákháznak az alkotása, hol minden megyének meg volna a maga 
helybetöltő joga, mert hozzájárulna annak felépítéséhez; hol tehát a 
megye legkiválóbb fiait elhelyezhetné, biztosíthatna nekik benlakást 
és még sok nemes élvezetet és segítséget, melyet a deák ott nyerhet; a 
hol az állam is elhelyezhetné a maga ösztöndíjasait a helyett, hogy 
most csekély összegeket utalványoz nekik és az által kényszeríti, 
hogy úgy éljenek, mint a pesti diákok — nem akarom rajzolni 
hogyan : ez nemesítőleg hatna az egyetemi életre általában. De 
nem ellenzek egyéb ilynemű gondoskodást sem, sőt azt sürgetnünk 
kell. Csakhogy ez nem a tanárképzés kérdése, ez az egyetemi nevelés 
kérdése; a hol most legelhagyatottabb, legkritikusabb éveiben ki 
van téve az ifjú mindenféle erkölcsi és testi veszélynek. Gondos
kodjanak erről az illető tényezők, adjanak ez intézetben helyet 
azon tanárjelölteknek, a kiket segíteni akarnak, de az internatus 
kérdését ne hozzák összeköttetésbe a tanárképzés kérdésével: ez 
a kettő külön dolog.

Ezek volnának bevezető észrevételeim; ilyen értelemben bátor
kodom a következő tételeket megvitatás után elfogadásra ajánlani:
I. A tanárképzés egyetemi feladat és pedig a philosophiai karra

tartozik, külön tanintézet felállítása felesleges, sőt ártalmas 
is lehet.

II. A tanárképzés érdekében a philosophiai előadások akként szer-
vezendők, hogy a hallgató a tanárvizsgálat követelményeire 
készülhessen; azonfelül minden tanulmányszakban a szemé
lyes ügyességet biztosító gyakorlatok is kapcsoltassanak az elő
adásokhoz.

III. A gyakorlati év, különösen a paedagogiai belátás, tapintat és
ügyesség elsajátításának szempontjából szervezendő egyes 
jelesebb gymnasiumainkban.

IV. Ösztöndíjak, benlakás kérdése nem csupán a tanári képzés
tekintetében fontos és oldandó meg, hanem az egyetemi élet 
nemesebb alakulása legyen a vezető elv..

Dr. Kármán Mór.
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A v i t a .

Ez előadáshoz a következő vita fűződött.
H einrich  G u s z tá v : Tisztelt közgyűlés! Bátor vagyok a t. elő

adó úrnak előadásához, a melyhez különben egész általánosságban 
készséggel hozzájárulok, egy pár megjegyzést kapcsolni. Mindenek
előtt azonban megjegyzem, hogy nálunk a tanárképzés meglehetősen 
ködszerü fogalom, melynek szokásos tárgyalása igen sok félreértésre 
adhat és tényleg ad is alkalmat, természetesen első sorban távolabb 
álló körökben. Az egyik félreértés az, mintha abban az utolsó húsz 
esztendőben, melyet a t. előadó úr is kiinduló pontúi vett, az egye
temből valamire való ember nem is került volna ki. E félreértés 
annál közelebb fekvő, mivel a tanárképzés eredményeit állítólag a 
tanári állásokba került szakférfiak minőségéből vonják le, s így a 
folytonos panaszok és jajgatások igen könnyen vezethetnek arra a 
gondolatra, hogy az egyetemi állapotok valóban kétségbeejtők, annyira, 
hogy az utolsó két évtizedben kikerült tanárok egyáltalában nem 
állnak hivatásuk magaslatán. Pedig, a mint méltóztatik tudni, ez 
absolute nincs így, sőt ellenkezőleg. Kétségtelen dolog, hogy az utolsó 
két évtizedben az egyetemből kikerült és mostan a középiskolában 
működő tanárok, nemcsak tudományos képzés tekintetében igen magas 
színvonalon állanak, hanem tudvalevőleg tudományos irodalmunkban 
is nagyon értékes munkásságot fejtenek ki. Hiszen, a mit tudomá
nyos irodalomnak nevezünk, az java részében e fiatalabb nemzedék 
műve, melyhez csupán néhány veterán emberünk munkássága járult 
még hozzá. Ez az egyik félreértés, melyet az útból el kell takaríta
nunk, hogy hozzá szólhassunk a dologhoz !

A másik félreértés azután az, hogy a középiskolában működő 
tanároknak akár tudományos, akár gyakorlati működéséből szabad 
volna visszakövetkeztetni az egyetem munkásságára. Méltóztatik tudni, 
hogy ez igen hamis következtetés volna, mert a jelenlegi tanárok 
túlnyomó része még most is olyan, mely nem látott egyetemet, leg
alább a budapesti egyetemet nem látogatta, vagy legfölebb csupán 
nehány féléven keresztül. Még mindig igen nagy számmal vannak 
azok, sőt bátran lehet mondani, a fele a középiskolában működő 
tanároknak, kik nem kapták kiképzésüket az egyetemen. Tehát, ha 
a tanárképzésről beszélünk, ezt a két momentumot jó lesz figyelembe 
venni, mert különben igen könnyen nagyon sajátszerű következte
tésekre juthatunk.
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A mi a dolog lényegét illeti, azt hiszem, magától értetődőnek 
tekinti a t. közgyűlés, ha az egyetemről nem beszélek, mert legke- 
vésbhé sem találom ugyan magamat érintve az egyetemi tanárok ellen 
emelt vádak és panaszok által, de végre is érdekelt fél vagyok. De 
megvallom őszintén, nem is tudom, hogy az egyetemi tanárok, az én 
kartársaim, mit csinálnak; az ember hall egyet-mást innen is meg 
onnan is, de komoly ember az ilyenekre nem épít. Azt azonban kí
vánatosnak találom és méltóztassék e nézetemet akár indítványnak 
tekinteni, hogy a tanáregyesület szólítsa fel a legutolsó évtizedben a 
budapesti vagy kolozsvári egyetemen tanulmányaikat végzett tanár
jelölteket, illetve tanárokat, mondják el mi bajuk, mi kifogásuk volt 
az egyetemen. (Oho! Derültség). Lehet ezt kérem elmondani bátran, 
nem fogja azt rossz néven venni senki, ha kiki nyugodtan, tárgyila
gosan elmondja, hogy ő mit nélkülözött az egyetemen, miben nem 
találta magát kellően támogatva stb. Ilyen anyagra rendkívüli szük
ségünk van, mert a mit most hallunk, az mind mende-monda, föl- 
czifrázott anekdoták, ellentétes állítások, melyekből helyes képet nem 
alkothatni. Nagyon bajos az ilyen összefüggéstelen s néha igen meg
bízhatatlan adatokból biztos következtetéseket vonni, míg az indít
ványom értelmében beérkező nyilatkozatokban igen érdekes és értékes 
anyag állna úgy nekünk, mint a kormánynak rendelkezésére, melyből 
végre alaposan megtanulhatnék, hogy miben vannak voltaképen az 
egyetemi tanításnak hiányai és akadályai.

Ezúttal csak két momentumra vagyok bátor a t. közgyűlés 
figyelmét felhívni, a melyek nélkül tanárképzésről beszélni sem lehet, 
A ki — kérem — azt hiszi, hogy az egyetem bölcsészeti karának bármily 
nagyszerű reformjával és átalakításával a tanárképzés kérdése meg 
lesz oldva, az borzasztóan csalódik ; mert meggyőződésem szerint két 
momentum igényel még figyelmet, melyeknek kedvező elintézése nél
kül a tanárképzés reformja biztos alap nélkül marad. Az egyik a 
középiskolai képzés és tanítás kérdése. A ki a többször említett utolsó 
húsz év óta ismeri és figyelemmel kiséri középiskoláinknak és különö
sebben gymnasiumainknak fejlődését, ha elfogulatlan szemlélő és őszinte 
akar lenni, nem győzhet eléggé bámulni azon a haladáson, melyen 
középiskoláink ezen idő alatt keresztülmentek. Minden intézet, és 
nekem erre nagyon sok tapasztalatom van, mert a középiskolai tör
vény megalkotása óta minden esztendőben több intézetbe megyek 
mint kormányképviselő, mondhatom, minden intézet elbocsát évenként
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egy pár olyan embert, a kiket oda lehetne állítani bármely kiállításra, 
a kik minden tekintetben kitünően vannak kiképezve. De ezek rend
szerint más pályára lépnek, nem a tanári pályára. Az átlagos niveau 
is emelkedett középiskoláinkban, de távolról sem kielégítően! Önök, 
uraim, legjobban tudják, hány tanulónak adnak évente minden tárgy
ból külön-külön elégséges osztályzatot. Pedig nem túlzás, ha azt 
állítom, hogy egy fiú, a ki minden tárgyból elégségest kapott, az 
tulajdonképen megbukott! Minden tanár azon felfogásból indul ki:
„Vigye az ördög!............majd a collégám“, — pedig a collega is
így gondolkozik. (Derültség.)

Az átlagos niveau még mindig nem olyan — ámbár rendkívül 
emelkedett — a milyennek lennie kellene és ebből az átlagos niveauból 
lépnek rendszerint, mert a kivételek mindig kivételek maradnak, a 
tanári pályára. (Nem áll!) Én a magam tapasztalásából mondhatom, 
mily rendkívül sok hiányt érzünk azon fiatal emberek részéről, a kik 
az egyetemre jönnek, különösen egy pontban, mely sajnos, Magyar- 
országon minden emberre s különösen minden tanárra rendkívül fon
tos, a nyelvismeret dolgában. A legtöbb egyetemre jövő ifjú a magya
ron kívül semmi nyelvet sem tud, pedig, a mint az előadó úr is 
igen helyesen hangsúlyozta, az egyetem lehet akármilyen kitűnő, az 
emberek oda vannak utalva, hogy idegen: franczia, angol, német 
könyveket olvassanak. Ez nézetem szerint az egyik momentum, hogy 
minden eszközzel oda kell hatni, hogy minden egyes intézet az érett
ségi vizsgálat alkalmával necsak úgy, mint most, egy pár igazán 
kitünően művelt embert producáljon, hanem arra, hogy az átlagnak, 
a melynek jelenleg egy jó része nem is gymnasiumba való, színvonala 
jóval magasabb legyen, különösen nyelvismeret tekintetében, a mi 
a classika s modern philologiára, természettudományra, mathesisre 
egyaránt elengedhetetlen. De más oldalról a kormánynak is meg kell 
tennie a magáét, hogy a tanári pályát a nemzet legkitűnőbb fiai 
számára vonzóvá tegye, mit elsősorban a tanári állás anyagi és er
kölcsi tetemes javításával fogunk elérhetni.

Ez az egyik momentum. Ennél még sokkal fontosabb a tanár
képzés szempontjából nézetem szerint, a tanárjelöltek nyomorának 
enyhítése. A mig erről nem lesz gondoskodva, addig akár teljesen 
felforgathatjuk a budapesti és kolozsvári egyetemet és mégsem fogunk, 
mert nem lehet, czélt érni. Hiába rendezünk be semináriumokat és 
gyakorlatokat, ha a fiatal emberek nem képesek eljárni és dolgozni,



78

mert egész nap privát leczkéket adnak és csak elvétve jelennek meg, 
egészen tönkretéve, elnyüve, az egyetemen; nincsen ellátásuk, nin
csen tisztességes lakásuk, a hol dolgozhatnának; absolute nincsen 
módjuk, hogy könyveket szerezzenek, hogy zavartalanul tanulmányaik
nak éljenek. Ezen kell mindenképen segíteni, hogy internatus, con
victus vagy más egyéb intézkedés által, abba nem bocsátkozom; a 
fődolog a tény maga, hogy ezen a bajon segíteni kell. Stipendiumok 
ezen nem igen segítenek. A stipendista és nem stipendista között a 
különbség általában (mert itt is vannak örvendetes kivételek) csak 
az, hogy a stipendista elegánsabban öltözik, jobban eszik vagy jobb 
helyen lakik stb., néha valóságos gigerlivé fejlődik; de azért nem adja 
fel privát leczkéit; ő is lót-fut reggeltől estig e nagy városban, mint 
a nem stipendista, és csak kevéssé jut hozzá, hogy igazán tanulmá
nyainak éljen. Hogy ezen a bajon hogyan lehetne legjobban segíteni, 
azt én nem akarom hosszabban fejtegetni, mert itt sok mindenféle 
mellékes körülmény is jön tekintetbe. Ha az ifjúság nyomorát más
kép nem lehet orvosolni, mint internatus alapításával, én részemről, 
ámbár az internatusoknak nem vagyok barátja, ebbe is készséggel 
belenyugszom, csak legyen ez az internatus olyan, hogy a tanulók 
testi és szellemi szabad mozgását ne akadályozza. A fődolog, hogy a 
tanári pályára készülő ifjú semmi egyébbel ne legyen kénytelen gon
dolni, mint tanulmányaival, a kenyérkereset gondjaitól teljesen fel 
legyen mentve. Ez, sok évi tapasztalataim szeiűnt, minden tanárképzés 
legelső előfeltétele. Míg ezt a kérdést meg nem oldottuk, addig az, 
hogy előadják-e Sophoklest vagy nem adják elő, nagyon mellékes. 
Hiszen az egyetemi évek nyomora akárhány jeles tehetségű és jó 
ii'ányú növendékünknél kihat ennek egész életére: az egyiknek egés- 
ségét ássa alá ; a másikat uzsorások kezébe juttatja, a kiktől talán 
egész életében sem szabadulhat; a legtöbbet megakadályozza abban, 
hogy oly tudományos készültség birtokába jusson, milyenre egyéb
ként saját tehetségei és az egyetemi intézmények mindenképen képe
sítenék. Egyébként, ismétlem, az előadó úr tételeihez készséggel 
hozzájárulok, de újra hangsúlyozom, hogy e fontos kérdést e tételek 
elfogadásával, illetve érvényesítésével nem tekinthetem megoldottnak.

Spitkó Lajos: Tisztelt közgyűlés! Az igen tisztelt előadó úr 
igen szépen adta elő, csak elismeréssel adózhatok érte, (helyes, helyes !) 
hogy a tanárképzés tudományos része az egyetem feladata és azt
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hiszem, hogy senki sem fogja ezt kétségbe vonni. Azt is igen helye
sen fejtegette, hogy vannak egyéb személyi készültségek is, melyek
nek elsajátítására szintén alkalmat kell nyújtani a tanárjelölteknek; 
ezt is aláírom. Hanem uraim, nem igen fejtegette azt hosszasabban, 
hogy vájjon miként értsük továbbá a dolgot a gyakorlati vagy az 
úgynevezett személyi ügyességről. Azt mondotta, hogy melléktanárok 
fogják ezeket előadni, az egyetemi tanárok felügyelete alatt. Ez igen 
lényeges pont, mert hogy ott az egyetemi tanár legyen kötelezve a 
gyakorlati ügyességek vezetésével, azt épen nem tudnám helyeselni. 
Az egyetemi tanár nem arra való, (helyes, úgy van !) mert nem ér 
rá az ilyesmire. Neki sokkal magasabb hivatása van, neki a tudományt 
kell előmozdítania, amahhoz a feladathoz gyakran nincsen kedve és 
mondjuk őszintén, némelykor érzéke sem; az egyetemi tanár egészen más 
világban él. Azért nem boldogúlt eddig sem a tanárképző, mert ottan 
a gyakorlati ügyesség megadása szintén a tanárokra volt hízva. Végre 
az, a mit kívánok a tudományos képzést illetőleg, először is az, hogy 
jó tanárvizsgálati szabályzatot alkossunk. Jó ugyan a mostani is, de 
túlságos sokat kíván az egyetemi tanulóktól. Hogyha valaki komolyan 
eleget akar tenni kötelességének, akkor nem tehet egyebet, mint foly
ton adatokat tömni magába és a tudományos kutatásra nem marad 
ideje. Most két főtárgyat kívánnak, de a főtárgyak' körén belül nem 
szállították lejebb az igényeket. Négy év alatt a tanár-jelölt absolute 
nem képes ennek megfelelni úgy, a mint a szabályzat intentionálja. 
Másodszor kívánni kellene, hogy az egyetemen necsak jó előadások 
tartassanak, hanem hogy a tanárok kellő száma is meglegyen. Mert 
hogyha azt kívánjuk, hogy az egyetem legyen tekintettel a leczke- 
beosztásnál a tanárképzés szükségleteire, akkor több tanárt is kellene 
alkalmazni. Convictusok szervezését pártolom. Továbbá kívánom, hogy 
a vizsgák igazán szigorúak legyenek; ujjabban ebben a tekintetben 
nagy haladást tapasztalhatunk, hanem volt idő, a mikor a szigorúság 
nem volt elég nagy (helyes, úgy van). A tudományos képzettség tekin
tetében újabb tanáraink ellen igen nagy panaszt felhozni nem lehet. 
Természetesen vannak fogyatkozások, de inkább a személyi ügyesség 
terén, pl. a philologiában; két tankerületet ismerek, s mondhatom, 
latin stílus dolgában újab tanáraink nem mérkőzhetnek a még csak 
nemrég múltban készült tanárokkal sem, természetesen kivéve a kiveen
dőket. Lehetne erről gondoskodni az egyetemen, mert pl. lehetne ott 
egy tanárt kinevezni latin stílusgyakorlatokra. A mi a'kérdés másik
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oldalát illeti, a gyakorlati képzést, teljesen egyetértek az igen tisztelt 
professor úrral. A gyakorló iskola az igényeknek nem felelhet meg, mert 
kevesen végzik. A jelesebb középiskoláknál rendeztessenek be gyakorlati 
kurzusok mint Németországban történt. Azért is van nagy szükség több 
gyakorló intézetre egyes jelesebb középiskolák mellett, mert hogyha csak 
egy van, nem csak azért nem tud megfelelni, mert kevés, hanem azért sem, 
mert egyoldalú elveket túlságosan érvényesít. Mint a gyakorlat terén 
működő ember, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy igen sok növendéke 
a gyakorló iskolának határozott félszegségével tűnt ki, úgy hogy erővel 
le kellett róla szoktatni; a gyakorló intézet magában álló iskola: ha 
más intézet is lesz, más elmélet is fog érvényesülni. Hiszen hogy 
felelne meg a gyakorló iskola, a mely a fővárosban van, fővárosi elvek 
szerint rendezve, a vidéki igényeknek ? Egészen más az anyag a fővá
rosban, egészen más a vidéken. (Helyes, egész más !) Végül, valljuk be 
őszintén, hogy kivéve a kiveendőket, jelenleg a magyar tanárság ren
desen nem érdeklődik a tudományos paedagogia iránt, és mintegy nem 
tartja magához méltónak ; azt gondolja, hogy ez valami olyan tanító
féle história, a mi nem való tudományos képzettségű emberhez. Ha 
ez megváltozik, akkor jobban fog terjedni a tudományos paedagogiának 
becsülése, akkor lehetne a vidéki városokban egyes tudományos könyvtára
kat felállítani, pl. egy-egy főigazgató székhelyén, a mely tudományos paeda- 
gogiai könyvtárt a tankerületi tanárság használhatná. A mi a tételeket 
illeti, az elsőt elfogadom. A másodikat, hogy praktikus kurzusok ren- 
deztessenek be, azzal a hozzátevéssel, hogy azoknak vezetése ne legyen 
az egyetemi tanárok dolga ; kívánom a semináriumokat, bár a professor 
úr, ha rosszul nem értettem, némi kicsinyléssel beszélt róluk. A har
madik és negyedik tételt nagyon helyeslem.

F ra n k i Is tvá n  {Szabadka'). A tárgyalás alatt levő kérdésnél 
nem kivánok részletekbe bocsátkozni, hanem csak a keretet óhajtom 
megjelölni, a melyben a tanárképzés vezettetését óhajtom. A t. előadó 
úr teljes határozottsággal állítja, hogy a tanárképzés csakis egyedül 
és kizárólag az egyetemen oldható meg. Azon meggyőződésben vagyok, 
hogy az utóbbi két évtized alatt azért nem jutottunk eredményhez, 
legalább nem kielégítő eredményhez, mert csakis az egyetemen kerestük 
kizárólag a sikert. Én a megoldásnak ezen módjában látom a siker 
elmaradásáuak okát; az egyetemi tanári állás ugyanis egészen külön embert 
kíván, valamint egészen külön embert kíván a középiskolai tanárképzés



munkája. Az egyetemi tanár feladata a kutatás, a tudomány önálló 
művelése; nem maradhat tehát ideje másokat tanítani arra, hogy a 
tudomány elemeit hogyan sajátíttassák el leendő növendékeikkel. 
De ezen kívül az egyetemi tanárnak kutatása, búvárkodása közben 
megvan a saját terve, megállapított tudományos menete, melytől őt nem 
szabad elvonni azért, hogy munkájában az elég sűrűn változó iskolai 
tantervekhez szabja magát. Ezért azonban távolról sem mondom, 
hogy a tanárképzésnek nincs meg az egyetemen a maga szerepe, hogy 
a tanárjelölt ellehetne egyetemi képzés nélkül, épen nem. Szükséges, 
hogy a tanárjelölt végezzen egyetemi tanulmányokat, szükséges, hogy 
a tudományt mint önczélt tekintse, a mit csak az egyetemen érhet el. 
Azonban azt a tudományos anyagot, melyet neki mint helyes eszközt 
kell előállítania, melylyel a tanárjelölt majdani növendékei lelki erejét 
képezze, azt nem attól az egyetemi tanártól fogja megtanulni, a kinek 
a tudomány czél, hanem attól, kinek a tudomány eszköz, és ez a 
középiskolai tanár. Az országos közoktatási tanács jelentéseinek egyi
kében benfoglaltatik az a furcsa állítás, hogy a középiskolai tanárok 
nem képesek a tanárképzésre. Már uraim ez olyan állítás, mely, sze
líden szólva, legalább is elhibázott és túlzott. Magyarország közép
iskolai tanárai között olyan általánosan, didaktikailag, paedagogiailag, 
tudományosan kitünően képezett 8— 10 embert csak fogunk találni, 
a kikre a tanárképzés munkáját rábízhatjuk. Én tehát a tanár
képzés munkáját megosztani kívánom az egyetem és a közép
iskolai tanárok közt. Ha visszaszorítjuk, bele erőszakoljuk a tanárképzést 
a pliilosophiai fakultásba, meggyőződésem az, hogy oda jutunk, a hol 
eddig voltunk. Az én felfogásom szerint az egyetem igénybe vétele 
mellett (csak jelzem) egy különálló intézetre van szükség a közép
iskolai tanárképzés ügyében, a mely intézetnek egyedüli és kizárólagos 
czélja a tanárképzés legyen, és mely e czélra kiválasztott középiskolai 
és egyetemi tanárok vezetése alatt álljon. Feltétlenül szükségesnek tar
tom a mi viszonyaink között, hogy egy ilyen intézet akár internatussal, 
akár convictussal, szerves kapcsolatba hozassák, ennek keretében mű
ködjék, mert csak az internatusi rendszer mellett tartom lehetségesnek 
azon sűrű és benső érintkezést a képzőtanár és növendékei között, a 
mely érintkezés okvetetlenül szükséges a tanárjellem kidomborítására 
Végül ettől a rendszertől várom ama nagy eredményt, hogy az isko
lának a nemzet erkölcseire, szokásaira hatása legyen és megszűnjék 
azon áldatlan állapot, hogy a társadalom az iskolákat, az iskola a
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társadalmat hibáztatja. Hozzá járulok Spitkó főigazgató úr javaslatá
hoz ; fentartom az egyetemi képzést, a középiskolai tanár munkásságát 
a gyakorlati képzésben, és harmadszor kívánom azt, hogy az inter
natus a mi viszonyaink között okvetetlenül szerveztessék.

K irá ly i P á l : Mindenek előtt kezdem annak kijelentésével, hogy 
a magam részéről a tanárjelöltnek egyetemi kiképzését feltétlenül szük
ségesnek tartom. Bárha az egyetemi képzésnek megvan két határo
zottan gyönge oldala; az egyik, hogy a fiatal embert egyoldalúan, a 
másik, hogy cosmopolitikus irányban nevelik. Ez meg kell hogy legyen 
minden egyetemi képzésben, mert ottan a tudományt a tudományért 
művelik, ott arról van sző, hogy a tudomány miképen vitessék előre, 
nem pedig hogy miképen ismertessék meg másokkal. Az egyoldalú
ságon könnyen lehetne segíteni azon esetben, hogyha készül
nének bizonyos szabályzatok, melyek ez idő szerint igényeinknek meg
felelnek. De az egyetemen teljes tanszabadságnak kell feltétlenül ural
kodnia, az egyetemi tanárt nem lehet korlátolni abban, hogy Sophoklest 
tanítsa, mikor Thukydidesről vagy Herodotosról akar beszélni. Össze
köttetésbe kellene hozni a középiskolai tanárok képzését magával a 
középiskolával. Erre való tekintettel kellene megállapítani azt a szabály
zatot, melynek alapján a fiatal embernek magát kiképezni kell. 1867 óta 
sok átalakuláson mentek át középiskoláink, de ennek daczára a tanár
képzés körülbelől ugyanabban a stádiumban van, a hol pl. megállóit 
72-ben, midőn én beléptem az egyetemre; körülbelől ugyanazon sza
bályzat van érvényben a vizsgálatra mint 75-ben, a midőn elhagytam az 
egyetemet. Ha a bensőbb kapcsolat középiskola és egyetem közt meglesz, 
azzal feltétlenül vele kell járnia a semináriumi oktatás behozatalának. 
A semináriumi oktatást én úgy contemplálom, csakhogy szélesebb 
alapon, mint a mi egyetemünk. Hogyha jobb anyag kerül az egyetemi 
kathedra elé, és kétséget nem szenved, hogy a középiskolai tanulók 
niveauja emelkedett, akkor kétségtelenül többet fog produkálni az egye
temi katkedra és jobbak lesznek a tanárok, a szerint, mint a közép
iskola niveauja emelkedett. A pályaválasztásnál a tanári világban is 
jobb viszonyok vannak. Annak idején a classica philologiára jelentkezők 
inkább az ország felső részeiből kerültek ki, mert azok úgy is többnyelvüek 
voltak. Nem hiszem, hogy egyetemünkön 25 szegedi fiú végezte volna 
a modern philologiát. (Nem áll, nem á ll!) Itt tehát az esetleg is hatá
rozott a pályaválasztásnál és az esetleg határozta meg rendesen, hogy 
ki ment a német philologiára, ki a francziára. Ez így volt régebben,
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de mostan bátran elmondhatjuk, hogy a pályaválasztásnál dönt a haj
lam és a magas intelligentia. Hogyha e szerencsés tényezők továbbá 
is együtt fognak hatni, akkor azt hiszem, hogy rövid idő múlva e 
kérdést könnyen meg fogjuk oldani. Én a magam részéről Kármán 
tanár úr előadásához hozzá kérem adni azt, hogy óhajtandónak tartjuk 
a középiskolai tanrendszerrel szerves összekötietéshen a tanároknak 
egyetemi kiképzését és hogy megmaradjon feltétlenül az egyetemi 
tanárok kezében, mert tudjuk, hogy mily valóban szomorú tapasztala
tokat tettek például a képezdei tanítók képzésénél. A dolognak tech
nikai részére vonatkozólag azt hiszem, hogy ez bizassék a ministeriumra, 
hogyan és miképen akarja megoldani és akar segíteni a fiatal emberek 
anyagi helyzetén — convictus vagy internatus által.

Itt Hofer Károly, mint elnök, az idő előrehaladtsága miatt 
a vita félbeszakítását s holnapra halasztását ajánlja, mi elfogad- 
tatik. Ezzel a közgyűlés második napja véget ért. Hogy olvasóink 
azonban kényelmesebben áttekinthessék az egész vitát, már e 
helyen közöljük a közgyűlés harmadik napján folyt vita ismerteté
sét. Először szólalt fel

E n d re i Á kos  (Csurgó) .• Tisztelt közgyűlés! Melegen üdvöz
löm a t. előadó úr által indítványképen előadott határozati javas
latot, hanem egy pontjához van egy kis megjegyzésem, ahhoz, a mely 
a tanárok gyakorlati képzéséről szól. Az e téren felmerült bajok 
orvoslását még sürgősebbnek találom, mint az elméleti képzés terén 
fölmerülteket. Ezért az hinném, hogy a szabályzat azon pontja, hogy 
a gyakorlati évet esetleg elméleti tanulással is töltheti az illető hazai 
vagy külföldi egyetemen, törlendő, egyszersmind kimondandó volna, 
hogy tanári képesítést, oklevelet általában senki ne nyerhessen, a ki 
nem mutatja ki, hogy legalább egy évet gyakorlati képzésre fordított. 
E czélra nézve pedig nem tartjuk elégségesnek csak néhány közép
iskolának kiválasztását, hanem valamennyi teljes középiskolát arra jogo
sítottnak tartanék, hogy a tanárjelölt szabadon választhasson közülök 
Egyebekben tökéletesen csatlakozom az előadó úr javaslatához.

T)r. Szam osi J á n o s : T. közgyűlés! Csak igen röviden akarok 
mindegyik ponthoz egy pár megjegyzést tenni. Az első pont, a mely 
formaszerűleg így szól: „A tanárképzés az egyetem bölcsészeti karának 
feladata, vagy a hol a philosophiai facultás két részre szakadt, mint
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a kolozsvárinál, a két karnak feladata“, annyira minden kétségen felül 
álló tételnek ismerem, hogy részemről azt merem mondani: valamint 
a mathematikában vannak bizonyos sarkigazságok, a melyeket demon
strálni nem szabad és nem lehet, úgy ezt is olyan sarkigazságnak 
tartom. Ha mégis egy pár szót akarok demonstrálására mondani, csak 
azért mondom, mert a tegnapi napon hallottunk ellenkező irányú fel
szólalást. Minden középiskolai tanárnak elengedhetetlen feltétele, hogy 
tudománya legyen, a szaktudományt pedig, úgy tudom, sehol másutt 
kiválóbban mint az egyetemen, megszerezni nem lehet. (Helyes, helyes !) 
A szaktudomány megszerzésének az egyetem a helye. A mi illeti azt, 
hogy az egyetemen bizonyos kívánni valók vannak, sajnálom, hogy az 
idő nem engedi, hogy mindazon pontokra reflectáljak, a melyeket a
t. előadó úr mondott; mert egyrészt nem ismeri, úgy látszik, mind 
a két egyetemen a praxist, legalább a mienkre nézve absolute nem 
talál megjegyzéseinek igen nagy része ; de nem is lehet mind azt 
követelni az egyetemtől, a mit az előadó úr követelendőnek mondott. 
Ha ő azt kívánja, hogy az előadásokat úgy oszszuk be, hogy a négy 
évi kurzus alatt minden egyes tárgyat előadjanak, akkor a tanárok 
létszámát meg kelleme kétszerezni. I)e az a beosztás nem okvetetlenül 
szükséges, mert hogy a saját szakomról beszéljek, a classika pliilologiáról, 
nem okvetetlenül szükséges, hogy az egyetemen mindazon auctorok inter- 
pretáltassanak, a melyek a középiskolában előfordulnak. Sok minden 
a középiskolán kívül álló auctor interpretálásából épen úgy meg lehet 
tanulni azt a tudományt, a mely egy Homer, egy Cicero, egy Sophokles 
interpretálásához szükséges. [Inter parenthesim megjegyzem, hogy mi 
nálunk különben mindazon auctorok előfordulnak a négy évi cyclus- 
ban]. A mi azt illeti, hogy az egyetemen ezen előadások úgy fordul
janak elő, hogy megfeleljenek az alap- és szakvizsgálatoknak, azt 
absolute lehetetlen végrehajtani, mert ha megcsináljuk négy évi tur
nusra a programmot, nagyon természetes, minthogy minden évfolyamra 
újak lépnek be, sőt az évfolyam közepén is, hogy sok hallgató nem 
a szükséges sorrendben fogja megkaphatni a tárgyakat. Például meg
történhetik, hogy valaki olyan dolgot, a melyre legnagyobb szüksége 
van az alapvizsgánál, csak akkor fogja hallgathatni, mikor az alap
vizsgát már rég letette. De ez máskép nem lehet, kivéve ha a tanerők 
számát nemcsak megkétszerezzük, hanem némely esetben meghárom
szorozzuk. Maga az elv, mint óhajtás, kimondható. Azt hiszem, hogy 
az ilyen óhajtás elegendő lesz, mert senkinek sem derogálhat a tanár-
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képzés és a tudományos működés nem zárja ki ezt. Valamint a leg
kiválóbb orvosoknak és jogtanároknak nem derogál gyakorlati orvosokat 
és gyakorlati jogászokat nevelni, a kik nem a tudományt magáért és 
műveléséért sajátítják el, úgy a bölcsészeti kar tanárainál sem volt 
eset, hogy valakinek derogált volna a tanárképzés.

A mi a második tételt illeti, hogy a gyakorlati képzés okvetet- 
lenül szükséges, az is tény, tiszta igazság. De csak azt ne higyje 
valaki, hogy külön gyakorlati képzés szükséges a szaktudományban, 
külön a tanárképzésben. Ha vannak Németországban professorok, a kik 
a philologiai szakban olyan térre mennek át és olyan dolgokkal fog
lalkoznak, a melyek a philologusokat bizonyos tekintetben már rossz 
hírbe hozták, ez individuális dolog, és míg a világ áll, mindig lesznek 
emberek, a kiknek individuális hibáik vannak. De egészben véve a 
gyakorlatok, a melyek megtartatnak, az illető szakból valók, legalább 
'nálunk a gymnasiumi tanárképző gyakorlatok mindig az iskolai auc- 
torokból vétetnek és mindig tekintettel vannak a leendő képzésre.

Most jövök a fontosabb harmadik és negyedik ponthoz. Nézetem sze
rint súlypontja a tárgyalásnak ezen a kettőn van, a két első magától 
értetődik. Örvendek azon, hogy kimondatott, hogy a tanári gyakorlati 
képzés, a leendő tanárnak nevelése, nemcsak az úgynevezett minta- 
gymnasiumban történhetik, hanem igenis történhetik másutt is. Ez a 
gyakorlati képzés tényleg megvan. Csakhogy abban igaza van az elő
adó úrnak, ezt szervezni kell, de nem úgy, hogy a mint eszébe 
jut az illetőnek, tetszése szerint ide vagy oda megy próbaévre, s a 
hol épen tetszik vagy szükség van rá, befogadják, alkalmazzák, hagyják 
magára, nem törődik vele senki, olyanformán mintha valaki nem tud 
úszni és beledobják a vízbe, hogy: „már most úszszál!“ Ép így bele
dobják a tanárt a praxisba, minden felügyelet és vezetés nélkül. Én 
részemről melegen üdvözlöm az előadó úr azon tételét, hogy a gya
korlati tanárképzés nemcsak egyedül a gyakorló-iskolán, a budapesti 
képezdén történhessék — a kolozsvárin, fájdalom, még nem sikerült 
erre szert tehetni financziális okokból — hanem bizonyos, e czélra 
különösen kiválasztott tanintézetekben is. Nem szabad senkinek meg
ütközni azon, hogy azokat ki kell választani, mert a lehető legjobbat 
kell nyújtani, tehát olyan intézetbe kell küldeni a jelöltet, a hol a 
felszerelés mintaszerű, a hol a tanári kar rendelkezik kellő számú 
kipróbált erőkkel.
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Helyeslem a negyedik pontot is, a mely azt mondja, hogy az 
úgynevezett internatus kérdése nem függ össze a tanárképzéssel. Én 
részemről minden néven nevezendő internatust „malum necessarium“- 
nak tartok. Azt kimondottam gyakran, rossz vért is csinált már több
ször, de nem tehetek róla, ez meggyőződésem. Hogy valami pótolhatná 
a szabad mozgást, a társadalom által való nevelést, azt kereken tagadom. 
Az anyagi oldalról igen is kell gondoskodni, mert az anyagi hiányok sok
szor okai a tanárképzés kevésbé szerencsés voltának. De nemcsak a 
tanárképzésnél, hanem a többinél is, mert a jogászt, az orvost is 
kellene olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen kénytelen reggeltől estig 
lótni-futni a mindennapi kenyérért.

Yégül még csak egy pár általános észrevételt akarok tenni. 
Nagyon örvendetes, hogy e dolgok szóba kerültek. Legnagyobb részét 
természetesen a kormány fogja eldönteni, az ő feladata ez részben, 
részben az egyetemé. Czélszerü volna az is, a mit két oldalról hal
lottam hangsúlyozni, bárha mindenki elmondaná őszintén azt, mit nél
külözött leginkább tanárjelölt korában. (Helyes!) Örvendetes az a 
tény, hogy 20 év alatt sok történt, nagy haladás ; s ez alkalommal 
meg kell jegyeznem, hogy én nem tapasztaltam Kolozsvártt 19 év alatt, 
mintha átlag alacsony niveaun álló végzettek léptek volna a tanári 
pályára. Hogy az átlagos niveau nem felel meg ideális állapotoknak, az 
igaz. De hogy az átlagos niveau sokkal jobb mint volt, szintén igaz. De én 
statisztikai számokkal tudnám bebizonyítani, hogy legalább Kolozsvártt 
nem a rosszak, hanem átlagosan inkább a jók közül kerültek ki a 
tanárjelöltek. Ezt a tényt constatálnom kellett. A viszonyok különben 
nem egyenlők, és sajnosán kell tapasztalnunk minden egyes alka
lommal, hogy a mi viszonyainkat nem ismerik; egészen különbö
zők azok. Például nekem egészen különös volt hallani azt, hogy 
az ösztöndíjak csak gigerliket nevelnek. Mi ilyesmit nem tapasz
talunk, mi egyetlenegy ösztöndíjast sem láttunk, mint gigerlit. De 
hát a viszonyok különbözők és ez óvatosságra kell, hogy intsen, mert 
a világon mindennél inkább áll azon igazság, hogy általános ítéletek
kel nem boldogulunk. A viszonyokat kell tanulmányozni, és a viszo
nyoknak megfelelőleg kell alkalmazni az orvosszereket. Nem fárasztom 
az urak figyelmét és nem rablom idejüket tovább, csak röviden azt 
mondom, hogy részemről pártolom hogy mind a négy propositio, 
mint a tanáregyesület óhajtása ezen a téren, határozatilag mondassák 
ki. (Éljen, éljen!)
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D r. H om an O ttó : T. közgyűlés! Tulajdonképen csak egy 
pontjára az előadó úr által előadott propositióknak akarok reflek
tálni, de előre kell bocsátanom, a mi úgy látszik egy kissé félre
vezetett minket a tanácskozásban, hogy mind abból indultak ki, hogy 
mostan a tanárképzés munkája az egyetemi facultás keretébe tartoz
ván kizárólag, illetőleg majdnem kizárólag, ezután is megmaradjon, 
legföljebb valamivel kibővítve kurzusokra. Én ennek alapját nem 
látom be. Mert én azt tapasztaltam és ezt ki kell mondanom, hogy 
a tanárképzés nálunk nagyon fogyatékos. Tapasztalásból tudjuk mind
annyian, a kik ismerjük az intézeteket, a kik láttunk több embert, 
több helyet, hogy igen sok kivánni valót találunk mind szellemi kép
zés tekintetében, mind tanítási ügyességben. Ha az egyetemi facultá- 
sok csinálták ezt, ha ezek okozták ezen fogyatékosságot, akkor nem 
értem, miért beszélünk általában ezen tárgyról, hogyha meg akarjuk 
hagyni azon facultásnál ezen egész munkásságot. Mert a fogyatékos
ság nem csak a működő tanároknál van meg, hanem még nagyobb 
mértékben azoknál, a kik nem működnek, a kiket szintén ezen 
fakultás képezett. Méltóztassék megnézni azokat, a kik tanári vizs
gálatra jelentkeznek, milyen fogyatékos azok kiművelése és milyen 
nagy azoknak a száma, a kik nem tudnak talán soha tanári vizsgá
latot tenni, miért? mert a facultás nem nyújtott nekik elég alkal
mat, vagy pedig ők nem használták fel kellően azon alkalmat, melyet 
nyújtott az egyetemi facultás. Én tehát abból indúlva ki, a miből a 
t. előadó úr is, a tanárképzés fogyatékosságából, (mert hiszen ennek 
legjobb bizonyítéka, hogy ezen tárgyat választotta) csak azt jegyzem 
meg röviden, mi szükséges ahhoz, hogy valaki tanár legyen. Először 
is kell tudományos szakképzettség, másodszor a tudományos képzett
ségnek a középiskola keretében való alkalmazása, harmadszor paeda- 
gogiai, didaktikai és társadalmi műveltség, jártasság. Ebből indúlva 
ki határozandó meg, hová sorozzuk tulajdonképen az egyes teendő
ket, a melyeket eddig mind az egyetemi facultáshoz soroztunk, mert 
más faktor nem volt.

A szakképzettséget más faktor nincsen hivatva megadni, mint 
az egyetem, illetőleg annak bölcsészeti szakosztálya. Ennél meg kell 
maradnunk ; hanem itt megjegyzem, hogy ott is nagy hiányok van
nak, a mit pl. elhallgattak, hogy egyes tárgyak sohasem adatnak elő, 
a melyekre a működő tanárnak okvetetlen szüksége van; hogy az a 
sorrend, a melyben az egyes tárgyak előadatnak, nem felel meg a
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képzési folyamatnak különösen a tanárjelöltek részére. Pl. hogyan 
tárgyaljam én az irodalomtörténetet, mikor a tudományos alaktant és 
mondattant nem tanulta az illető, mert a középiskolában sohasem 
tanulhatta. így van a historikus, így vannak mások is ; hogy a sor
rend nem tartatik meg és hogy részben ez is oka a visszás képzés
nek vagy képzéstelenségnek, az tény. Tökéletesen osztozom a propo- 
sitióknak első pontjában, hogy rábírandó az egyetemi facultás, hogy 
ezen hiányokon segítsen, tehát, hogy a tanárjelöltek kurzusát meg
határozott tárgysorozatban, meghatározott sorrendben tartsák.

A mi a gyakorlati alkalmazását az egyetemen szerzett tudomá
nyos készletnek illeti, arra nézve más véleményen vagyok. Hisz ez a 
mi hiányunk. Az egyetemi tanárok, a kik részt vesznek ama tanár
képző gyakorlatokban, tudják, hogy azok minden inkább, mint a 
practikus pályára előkészítő gyakorlatok. Nem mondok többet, mint 
hogy velem egy időben maczerált kutyát kapartattak. Ez volt a 
képezdei gyakorlat, máshol pedig fordítottunk Ciceróból hét caputot 
görögre. Hát ez tanárképzés ? A gyakorlati képzés egy különálló 
közeget kíván, a mely közeg a tudományos előadások gyakorlati érté
kesítését a tanárjelöltekre nézve biztosítsa. Nem szükséges ehhez 
nagy apparatus, legföljebb néhány természettani gyűjtemény, illetőleg 
meglátogatása azoknak, melyek Budapesten rendelkezésre állanak és 
néhány egyén, a kik controllírozzák a fiatal embert, hogy valóban 
felhasználja-e a tudományos előadásokat és valóban gyakorol-e. Mert 
a főhiány az, hogy ezek a fiatal emberek nem tanulnak, a minek 
eredménye, hogy a vizsgálaton elbukik 10 közül 10 és így elvesztett
4—5 évet, a mi nincs rendben. Kényszeríteni kell őket, hogy tanul
janak, arra való volna ezen felállítandó közeg, a mely egy részt a 
tudományos képzést, más részt a gyakorlati alkalmazást biztosítaná.

A harmadik a tanárjelölteknek a didaktikai képzése. Rendesen 
szegény, 'de jóra való tanulók jönnek a bölcsészeti fakultásra. És én 
itt kénytelen vagyok ellentmondani az igen t. kartársamnak, a ki a 
középiskolára terítette a vizes lepedőt, hogy t. i. gyenge készültség
gel jönnek a fiatal emberek az egyetemre. De kérem hisz az egye
temi facultás által képzett tanárok oktatták ezeket! Circulus vitiosus 
ez, a melyből sohasem jutunk ki. A paedagogiai és didaktikai 
készültséget, meg némi társadalmi műveltséget és routine-t meg lehet 
kívánni egy leendő tanártól és itt csodálkozva hallottam, a mit a 
gyakorló iskola 20 évi fennállása óta nem hallottam, nem tudtam,
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hogy ez hivatva van magasabb paedagogiai kutatást véghez vinni. 
Én azt hittem, hogy a tanárok képzését eszközölje és a tanári 
gyakorlatokat, nem pedig valami magasabb paedagogiát. Arra való, 
hogy a tanárok gyakorlatot szerezzenek. Mert én is abban a nézet
ben vagyok, hogy jó ezen iskola, sőt meghajlok egyes tagjai előtt, 
mint a kik valóban apostoli munkát végeznek; mert a ki ismeri, 
tudja, hogy milyen rettentő fáradságos e munka, sőt mondhatom, 
hogy eredménye a munkának épen nem felel meg a reá fordított 
gondnak és szorgalomnak: de miután gyakorlatban működő tanárok
ról van szó, azt gondolom, hogy sokkal jobb, czélszerübb, hogy ren
dezett, jóhírű és jeles működésű középiskoláinkban végeztessék a 
gyakorlati készülés. Hogyha az egyetem is lemond némi praerogativái- 
ról, a melyeket a tanszabadságra alapít s hogyha az állam is meg
teszi azt, hogy a fiatal embereken segít, mert egyik főhiány az, hogy 
szegények vagyunk, segít akármi úton, akár ösztöndíjak útján, akár 
internatus útján — én az internatus ellen nem szólhatok, én nem 
szólhatok az ösztöndíjak ellen sem, mert hiszen, ha a fiatal ember 
kellően használja fel a pénzt, akkor mindegy, akár természetben, 
akár készpénzben kapja az ellátást — azt hiszem, czélt fogunk érni. 
Én csak a propositiók másodikét nem fogadom el, és arra kérném a 
t. közgyűlést, hogy méltóztassék olyan értelemben határozni, hogy 
külön közeg szerveztessék, a mely a tudományos előadások alapján a 
gyakorlati képzést, a tulajdonképem középiskolai képzést biztosítsa a 
tanárjelöltek részére. (Helyes!)

Dr. Fialovszki József'. A tárgy már majdnem egészen ki 
van merítve, csak még egy oldalát nem vitattuk meg a készült
ségnek. Még egy fontos dolog van, a melyet nem szabad elhanya
golni, mert nem elég csak kultúrára törekednünk, törekednünk 
kell magyar kultúrára. Igazán örvendek, hogy ilyen egészséges levegő 
van a mostani vita alatt és azért egész röviden mondhatom, hogy 
milyen hiányokat tapasztaltam. A propositiókat teljesen elfogadva, 
kívánom, hogy azon kikeresett intézetek között bizonyos válogatás 
történjék oly tekintetben, hogy a ki pl. nem magyar vidéken szüle
tett, annak engedtessék meg nem magyar vidéken végezni a gyakor
lati évet. (Helyes! helyes!)

Müller József: Csak két megjegyzést akarok tenni. Meg 
vagyok győződve, hogy a ki tanár akar lenni, a ki tanítani akar,
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annak okvetetlenül azon a magaslaton kell állania, hogy az egész 
tárgyat áttekinthesse. Ennél fogva mindenesetre szükséges, hogy 
mivel saját maga tanítani akar, legyen alkalma csakugyan meg is 
tanulni, a mit tanítani akar. Egy másik körülmény az, hogy néze
tem szerint nem szükséges, hogy a tanárképzés csak az egyetem 
philosophiai facultásán történhessék. A történelem is itt Magyarorszá
gon az ellenkezőt mutatta. 1869-hen két tanárképző állíttatott fel : 
az egyik a reáliskola, a másik a gymnasium számára és kezdetben, 
bátran lehet mondani, mind a kettő elég sikeresen működött. Külö
nösen az egyikről, a melyet nekem szerencsém volt bővebben meg
ismerni, mondhatom, hogy igen áldásosán működött. Én azt merem 
állítani, hogy akárhogy történik a tanárképzés, ha lesz azokban, a 
kik vele foglalkoznak, lelkesültség, mindenesetre ez lesz a leghatéko
nyabb. A tanárképzésben a műegyetemnek nagy érdemei vannak — 
ugyanis a reáliskolai tanárképzésben csupán műegyetemi tanárok 
működtek abban az időben, — igen jól képzett derék tanárok lép
tek a műegyetem kebelében fennálló tanárképző intézetből ki. Csak 
egy jellemző tényt említek, azt, hogy a műegyetemi tanárok abban 
az időben sok privát előadásokat is tartottak a tanárjelöltek jobb kikép
zése czéljából. Hogyha a műegyetemnél maradt volna a reáltanárok 
képzése, mindenesetre mai nap jobban állnánk legalább a reális 
szakok tekintetében. Ezt már a történelmi igazság kedvéért is meg
kívántam jegyezni.

Dr. Gercvich Em il: A tanárképzésnek az egyetem böl
csészeti facultásával való szoros összefüggését feltétlenül helyeslem, 
mert a magyar tanárnak nemcsak tanítónak, hanem tudományos 
embernek is kell lennie. Mostan a tanárszervezési szabályzat olyan, 
hogy ezen feltételnek elég van téve, de az a hibája van, bogy a 
gyakorlati tanítás módszerét nem kapják meg az ifjak. De nagy 
bajnak tartom azt is, hogy a gymnasiumból felmegy a tanuló az 
egyetemre és hallgat mindjárt magas színvonalon álló előadást, de 
nem képes azon fonalat megtalálni, a mely őt, noha jó, sőt kitűnő 
képzettséggel ment fel a középiskolából az egyetemre, odavezesse az 
egyetemi előadások színvonalára. Hogyha az egyetemi facultás ügyelni 
fog arra, hogy meglegyen a szükséges átmenet a középiskolából az 
egyetemre, hogy ne essék kétségbe az ifjú, ha meghallgatja az elő
adásokat és heteken át tépelődik, hogy vagy ő haszontalan intézet
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bői került ki, vagy képességei korántsem olyanok, mint milyeneknek 
eddig feldicsérték vagy a rendszer ítélendő e l: akkor meg lesz az ifjúság
nak a kedve a tanuláshoz és a legtöbb a maga szakmáját szeretettel 
fogja művelni. Én tehát arra kívánom a legnagyobb súlyt fektetni, 
hogy az egyetemi előadások úgy legyenek berendezve, hogy az az átme
net meglegyen. Az egyetemre járó ifjúnak azután módot kell adni, 
mikor már megértette a magas színvonalon álló tudományos előadá
sokat, megtanulni azt, hogy gyakorlatilag miként kell azoknak kisebb 
fokát a középiskolában érvényesíteni. Most a tanár éveken át kísér
letezik, mert nem volt alkalma, hogy az iskolai tanítás módszerébe 
behatoljon. Erre nem szükséges külön intézmény. Én úgy tapasztal
tam, hogy az egyetemen azon tanárok előadásaiból, a kik középis
kolai tanárok is, a kik tehát nem úgy kerültek az egyetemre, hogy 
egyszerre a tudományos légkörben, régiókban mozogva nem szerezték 
meg a gyakorlati módszert, oly methodus szerint tanítanak, hogy 
azoktól igazán legtöbbet lehet tanulni. Ha erre is figyelemmel lesz
nek az egyetemi katliedrák betöltésénél, ha meg lesz szervezve a 
gyakorló iskola, melynek működése előtt nagy tisztelettel tudok meg
hajolni, hogyha a mellett még berendeztetnek az ország különböző 
vidékein jól felszerelt tanintézetek a tanárjelöltek gyakorlati kikép
zése czéljából, ha mód lesz arra, hogy anyagilag jobban segítsék a 
jelölteket s hogyha végre maga az állás olyan lesz, hogy ezért ambi- 
tióval fog a fiatal ember küzdeni, úgy az állás tisztessége, mint 
anyagi j utalom tekintetében: akkor Magyarország tanárságának niveauja 
fokozott mértékben fog emelkedni, a nélkül, hogy külön költséges 
apparátusra volna szükség, mely talán elijesztené az illető közegeket 
Én tehát nagy örömmel járulok hozzá a t. előadó úr nézetéhez, csak 
azt akarom kiemelni, hogy külön intézmény nem szükséges. Lehet a 
mostani szervezeten belül is, kellő tervszerű szabályzattal a tanár
képzést olyanná tenni, hogy a gyakorlati tanításnak is megfeleljen. 
(Éljen.)

Széke ly  Is tvá n  : Mélyen tisztelt közgyűlés! Én egyáltalában nem 
szándékoztam felszólalni, de miután dr. Heinrich Gusztáv úr felhívta 
azokat, kik a legutolsó 10 év alatt a budapesti vagy kolozsvári 
egyetemet végezték, hogy nyilatkozzanak, mi hiba volt a tanításban, 
leszek bátor rövid pár szóban azon tapasztalatokat elmondani, melye
ket én az egyetemen a négy évi kurzus alatt tettem. 1881-ben tettem
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érettségit, mondhatom igen kitűnő intézetben; igaz hajlamomat 
követve a classica philologiai pályára léptem ; másfél évig voltam az 
egyetemen „tandíjmentes“ bölcsész, a harmadik félév végén meglehetősen 
szomorú körülmények közé jutottam és a fővárosból távozni voltam 
kénytelen, hogy magamat fentarthassam. Visszajöttem, letettem az 
alapvizsgálatot, két év múlva megkaptam az absolutoriumot és ott 
álltam, gondolkoztam, hogy mitévő legyek, mihez fogjak. Ekkor hal
lottam, hogy a kegyesrend supplenseket keres, ajánlkoztam, mert 
kereset után kellett néznem. így kerültem — a gyakorló iskolát, hová 
már beiratkoztam volt, elhagyva — egy vidéki gymnasiumba, vidéki 
piarista gymnasiumhoz mint supplens, hol egy évig működtem. Évköz
ben feljöttem s letettem a szakvizsgát. De midőn odajöttem Becske
rekre, bocsánatot kérek, hogy elszóltam magam, október 4-én vasár
nap felkerestem az igazgató urat, az igen jovialis ember volt, egy 
kollega névünnepét tartották, elvitt oda: „Jöjjön velünk kollega úr“. 
(Halljuk! Halljuk!) és mi ott more patrio elmulattunk; az vasárnap 
volt, Ferencz napján, hétfőn reggel 8 órakor kellett iskolába men
nünk. Azt mondotta az igazgató úr, hogy én a 4.-ben fogom taní
tani a latint, a 6.-ban a latint, a 7-ben a latint. Bevezetett a 4. 
osztályba, azt mondotta: „Tanár úr! itt fog tanítani“, a fiúknak 
pedig: „Fiúk, a tanár úr fog tanítani, viselkedjetek tisztességesen, 
fogadjatok szót és legyetek jók.“ Ezzel az igazgató úr kiment, én 
kezdtem tanítani és tanítok azóta, nem tudom, jól vagy rosszúl és a 
nélkül, hogy valaki valaha felém nézne. Mindenféle utasítást kapok 
ugyan a felsőbb tanügyi hatóságtól, de természetes, hogy az ellenőrzés 
akkora nem lehet, hogy tudják, hogy én mikép végzem kötelessége
met. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy engem a tanítás mes
terségére soha nem tanítottak és pedig saját bűnöm és hozzájárulá
som nélkül, mert én nagyon szívesen megmaradtam volna a gyakorló 
iskolában, hogyha módom lett volna a fővárosban megmaradni. De, 
ha magam állanék így a magyarországi tanárság között, nem szóla- 
nék; fájdalom, a magyarországi tanárság legnagyobb része olyan, 
hogy soha gyakorlati tanítást nem hallott, kivéve mindenki saját 
gymnasiumi tanfolyamát, a mi meglehetősen elpárolog addig, míg ő a 
tanításhoz kerül. Én azért bátorkodtam ezeket felhozni, hogy a sok 
akadémiai értekezésnek személyemmel véget vessek ; ebből a gyakor
lati példából tessék levonni a kellő consequentiákat. Én különben 
őszinte hálával adózom Kármán előadó úrnak, hogy ezen eszmékkel 
az elmék megtermékenyítéséhez hozzájárult. (Éljen!)

92



93

Вегесг elnök, miután senki sem jelentkezett többé szólásra, 
bezárja a vitát s átadja a szót az előadónak.

Kármán Mór: Nem akarok semmiképen részletes megjegyzé
seket tenni, csak a tételeket egyben-másban megvilágítani, mert sokan 
olyasmit láttak a tételekben, a mi nincsen bennük és ebből származ
hatott itt-ott némely ellenvetés.

Első sorban, gondolom, mindnyájunknak hálával kell elfogadni 
azt a kijelentést, a mely az egyetemi tanárok részéről itt történt, 
hogy t. i. a tanárok képzése sok tekintetben megjavult. Hogy nagy 
haladás történt középiskoláinkban, hogy az egyetemre kerülők közt 
vannak olyanok, a kik bátran bármely állam tanítványaival össze
hasonlítva megállhatják a versenyt, mind ezt hálával lehet elfogadni. 
De nem szabad belőle azon consequentiát levonni, hogy azért ezen út. 
a melyen ezt elértük, már tervszerű, czélszerű lett volna. Azt elértük 
az egyesek buzgó, kutató munkássága folytán, de nem az intézkedések 
következtében, melyek ez idő alatt történtek. Részük van benne kiváló 
egyetemi tanároknak, részük kiváló gymnasiumi tanároknak, irodal
munk, tanügyünk emelkedésének, de az intézkedéseknek nagyobbára 
kevés érdemük van benne. Olyan intézkedés, a melyről azt mondhat
nék, hogy némi tervszerű hatása volt, talán csak egy van, és ez a 
gyakorló iskola.

Én nagy őrömmel hallottam idegenektől, pedig inkább elvártam 
volna a gyakorlóiskola előbbi tagjaitól, hogy a gyakorló iskola hatá
rozottan és tudatosan hozzájárult a tanárképzéshez.

De erről nem szólok, erről nem szabad szólnom. Az intézke
dések, a melyek különben történtek, korántsem olyanok, mint a 
minőknek feltüntették. Mert ne feledjük először is azt a körülményt, 
hogy a mit mi tanárképzőnek nevezünk, tulajdonképen csak azon 
egyeseknek valami módon való vezetése, a kik oda beléptek; és 
az egyetemen igen nagy azoknak a száma, a kik egyáltalában nem 
voltak tagjai vagy nem is lehetnek tagjai. így vagyunk a semi- 
nariummal is.

Kolozsvárt talán kissé jobban áll a dolog, mert kevés a tanuló
ság, de a budapesti egyetemen, ha csak úgy szervezik a tanárképzést, 
mint eddig szervezték, akkor az mindig csakis egyeseknek valami 
módon való gyakorlására számított intézmény lesz. Már pedig a tanár
képzés nemcsak ezek kérdése, hanem országos nagy kérdés, és azzá
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vált azóta, mióta a törvény meghatározta, hogy nálunk Magyarországon 
mindenkinek országos diplomával kell bírnia, s ezzel megvetette alapját 
annak, hogy valóban egységesen gondolkodó, közös tudományos alapon 
álló tanári testület létesüljön.

Egy másik momentum az, hogy a tanárképezdé, különösen a 
budapesti, de meg a kolozsvári is, még sem tekintetett sem azok által, 
a kik szervezték, sem azok által, a kik ottan működnek, egyetemi 
intézetnek; ez mégis valami az egyetemtől külön álló volt és nagyon 
különös, de az emberi szellem olyan, hogy igen szépen megfér 
benne az a lehetőség, hogy valaki mint egyetemi tanár hirdetve elő
adásait, nem gondol arra, hogy a tanárképezüe vezetője is és viszont.

A tanárképzés egészen az egyetem keretébe való. Még azok az egye
temi tanárok is, a kik nem tanítanak középiskolai tantárgyat, szem előtt 
tarthatják, miként járulhatnak hozzá műveltségünk emeléséhez. Tévedés 
volna azt hinni, hogy a tanárvizsgálati szabályzat által megkövetelt 
philosophiai műveltség, egy kis psichologia, logika, philosophia törté
nete elegendő volna arra, hogy Magyarországban tudományosan kép
zett, művelt tanárság legyen. Itt olyan thémát említek talán, mely 
egészen szokatlan nálunk. Meggyőződésem szerint a mi műveltségünknek 
kárával jár, hogy pl. a budapesti egyetemen a jövendőbeli tanár, ki a 
középiskolába belép, négy éven át tudomást sem szerezhet arról, hogy 
van vallástudomány, van szentírás. (Helyes !) Szokatlan dolgot érintek, 
de én, a ki érintkezem a jövendőbeli tanárokkal, kik belépnek a közép
iskolába, hol a vallás rendes tantárgy, észreveszem ezt a rendkívüli 
műveltséghiányt; és a ki a gyakorló iskolában, hol tanítok, megfor
dult, tudhatja, hogyan iparkodunk ezen a hiányon némiképen segíteni. 
Azért minden egyetemi tanárnak nagyon meg kellene gondolnia azt, hogy 
minő előadások hirdetésével lehetne segítségére a jövendőbeli tanárok 
kiképzésének. Berlinben néha a természettudós is tart az összes tanár
jelöltek számára előadást, mert még a philologusnak is szüksége van 
arra, hogy általános tudományos eredményekről megbízható tudomást 
nyerhessen. Ezért s a többi említett okokból tartom fontosnak, hogy 
kimondjuk, hogy az egyetem feladata, hogy gondoskodjék a tanárképzés 
szükségleteiről.

így vagyunk a gyakorlattal is. Nem szabad összetéveszteni a 
későbbi tanári gyakorlatot azon gyakorlati munkássággal, melyet el kell 
végezni a tudomány megszerzése végett. És erre nézve is fentartan- 
dónak tartom azt, hogy ez is az egyetem feladata. Yalami különös
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antagonismus az, melyet itt egyetemi tanár és gymnasiumi tanár között 
felállítanak. Én nem ismerek képzést a világon, mely egyetemi tanárt 
készítene elő. Mi tudóst készítünk elő az egyetemen. Gymnasiumi 
tanárságra jelentkezünk, mert több az állás, hanem azt hiszszük, hogy 
az az út, melyen haladunk, elvezet a tudományos képzés legmagasabb 
fokára. Ebben a tekintetben nincsen az egész világon különbség, mert 
a tanárképzés a legmagasabb tudós képzés, melyet valamely ország szer
vezhet. Hiszen ideális kívánságunk az, hogyha elérhetnék, hogy min
denki, a ki tanít, a legmagasabb műveltségben részesüljön ; valamint 
egy időben követelték, hogy bármilyen kis helységnek a papja a leg
magasabb theologiai képzettséggel bírjon. Kétféle előkészítés itt nincs. 
Hanem az egyetemen, bárminő oknál fogva történt, de megtörtént, 
hogy a tanításnak nagyon természetes szükséges eszközei megfogyat
koztak. Most az egyetemi tanár feladata másból nem áll, mint elő
adások tartásából. A tanuló meg négy teljes éven át hallgat előadásokat, 
munkássága nem más mint jegyzeteknek, jó, rossz jegyzeteknek készítése, 
sok, ha e jegyzeteket ki is dolgozza. Négy évi ilynemű foglalkozás, legfölebb 
bővítve olvasás által, csak nem adja meg azt, a mit ezen terminussal 
akartam kifejezni: „személyes tudós készség“, legfeljebb csak annyit 
ad meg, hogy a tanuló egy értekezést tud megírni. Hogy rendelkezzék 
tudományával olyatén módon, mint a hogy kell, hogy rendelkezzék 
vele úgy, hogy taníthasson, arra e módja a tanulásnak nem elegendő. 
Elismerem, a mint már előadásomban is jeleztem, hogy talán czél- 
szerű, ha az egyetemen a tanításnak különböző módjaira mások alkal
maztatnak, hogy az előadó folyamok mellett legyenek különálló gyakorló 
folyamok, és talán ezek mások által vezettessenek, de fontosnak tar
tom hogy azok, a kik végzik, végezzék az egyetem kebelében nem 
mint mellékmunkát, hanem mint főfeladatot, mert ez fontosabb, mint 
a hogy sokan gondolják. Négy évi kurzusról van szó ; hiszi-e valaki 
hogy ezen gyakorlatok egyformák lehetnek azok számára, kik harmad
negyedévesek, meg azok számára, kik első évesek ? Itt is szükség van 
bizonyos tervszerűségre, bizonyos szabályszerűségre. Az illetők, kik 
erre vállalkoznak, vessenek magukkal számot, hogyan végzik el dol
gukat, valamint az egyetemi tanár vessen magával számot, mikép ren
dezi előadását. Fog találkozni tanár, ki mindkettőre képes; de ha 
nem az, neveztessenek ki mellé olyanok, kik erre képesek, de ne 
gondoljuk azt, hogy ezt valamely budapesti középiskolai tanárnak 
mellékfoglalkozásképen adjuk. Megköveteli a gymnasiumi tanítás a
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maga egész emberét, ez a munka szintén megköveteli a maga egész 
emberét. Óvakodtam a második pontra nézve, a melynek ellenében 
kifogást tettek, részletezni a szervezés módját és csakis azt mondtam, 
hogy az elméleti tanításon felül minden tanulmányszakban az elő
adáshoz a személyes készséget biztosító gyakorlatok kapcsolandók. De 
hogyan történjék ez? Egyetemi tanárok által-e vagy másképen, ez egy 
más részletesen megvitatandó tervezetnek feladata lenne; itt csak az 
fontos, hogy egyetemi körben — s ez talán nem is csak a tanári pályára 
szól, de első sorban a philosophiai fakultáson — megszűnjék a tan
eszközöknek azon korlátoltsága, hogy előadások vannak és nincsenek 
gyakorlatok; vagy ha vannak, nincsenek úgy szervezve, a mint a négy 
évi kurzushoz szükséges.

Ezek volnának megjegyzéseim, a melyeket felvilágosításképen 
akartam megtenni. Bátorkodom a négy tételt, a mint általánosan 
fogalmazva van, szabadságot hagyván a részletekben, elfogadásra ajánlani.

Miután Kómán Ottó, az előadó e magyarázata után 
visszavonja indítványát, Müller József és Fialovszky pedig for
mális indítványt nem nyújtottak be, Berecz Antal elnök fölteszi 
a kérdést, vájjon kimondhatja-e, hogy az országos középiskolai 
tanáregyesület óhajtását fejezi ki, hogy ezen pontok érvényesít
tessenek ? Helyeslő közfelkiáltás után kimondja, hogy a közgyűlés 
a négy tételt elfogadja. Ezen óhaj jegyzőkönyvbe fog vétetni és 
annak idejében a jegyzőkönyv kivonata a magas kormány tudo
mására. fog hozatni. Végül az elnök Kármán Mór előadó urnák 
igen érdekes, sőt életbe vágó előadásáért meleg köszönetét szavaz. 
(Lelkesült és hosszan tartó éljenzés).
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A közgyűlés harmadik napja.

Elnök: Köpesdy Sándor; jegyző : Szerelemhegyi Tivadar.
Napirendre térés előtt az elnök indítványára a közgyűlés 

egyhangúlag köszönetét szavazott a fővárosnak a közgyűlési terem 
átengedéséért s a kiállítás erkölcsi és anyagi támogatásáért, a cs. 
és k. sz. osztrák-magyar államvasútak és a déli vasút igazgató
ságainak, a közgyűlésre utazó egyesületi tagoknak nyújtott ked
vezményekért, Berecz Antalnak, ki a vezetése alatt álló intézet 
helyiségeit a kiállításra átengedte, báró Eötvös Lorándnak, a tud.- 
egyetem physikai intézetének bemutatásáért, Hegedűs Károlynak 
az állami középipariskola helyiségeinek és felszerelésének bemuta
tásáért és a látogató tagok szíves kalauzolásáért, Bigler J. Ede 
papirnemü-kereskedő czégnek, ki az egyesületi tagokat gyártelepének 
megtekintésére meghívta és a látogatókat előzékenyen kalauzolta. 
Végül a kiállítást és a közgyűlést rendező bizottságok tagjainak a 
közgyűlés elismerését és köszönetét nyilvánította.

Az elnök ezután elrendelte a választások megkezdését. A sza
vazatszedő bizottság tagjaiul kiküldötte elnöknek Franki Istvánt, 
tagoknak pedig dr. Schnabel Róbertét és dr. Szigetvári Jánost.

Az alapszabályok szerint először az elnökre történt a sza
vazás, melynek megejtése végett az elnök 15 perezre felfügesztette 
az ülést.

Az elnökre beadtak 104 szavazatot, ebből Berecz Antal 82 
szavazatott kapott, dr. Jancsó Benedek 21-et és Bártól Antal
1-et. E szerint Berecz Antal megválasztott elnöknek jelentetett ki.

Berecz Antal éljenzések között elfoglalta az elnöki széket és 
köszönetét mondott a bizalomnak ilyen nyilvánításáért. Kijelentette, 
hogy ő ezt a tisztséget nem kereste; hanem már előbbi években 
mondott szavaihoz képest mindaddig, míg az egyesület őt bizal
mával megtiszteli, kötelességének tartja a bizalomnak megfelelni 
és az egyesületnek rendelkezésére állani. (Éljenzés).
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Ezután a többi egyesületi tisztviselők választása következett. 
A szavazás megejtése végett az elnök 15 perezre felfüggesztette 
az ülést.

Szünet után, mialatt a szavazatszedő bizottság összeszámí
totta a szavazatokat, folytatták dr. Kármán Mór előadásának meg
vitatását, a miről már fentebb adtunk számot.

A szavazatszedő bizottság elnöke benyújtván jelentését, az 
elnök kihirdette a tisztviselők választásának eredményét.

E szerint beadtak 111 szavazatot. Ebből esett
Hofer Károlyra, mint a le ln ö k re ......................106.
Köpesdy Sándorra » » ......................101.

Kivülök az alelnökségre még Paszlavszky József kapott 7 szavaza
tot, dr. Jancsó Benedek 5-öt és dr. Böhm Károly 1-et.

Dr. Alexa nder Bernát a szerkesztői állásra kapott 60 szavazatot, 
dr. Katona Lajos » » » 43 »
dr. Szigetvári Iván » » » 3 »
dr. Szemák István, Tiber Ágost és Volf Gy. 1— 1 »
Szerelemhegyi Tiv. a főtitkári állásra kapott 110 szavazatot, 
dr. Schnabel Róbert » » » 1 »
Dr. Schnabél Róbert a titkári állásra kapott 71 szavazatot,
Rajner Ferencz » » » 21 »
Веке Manó » » » 15 »
dr. Katona Lajos » » » 2 »
Szerelemhegyi Tivadar » » » 1 *
Müller József a pénztárosi állásra kapott 86 szavazatot, 
dr. Atzél Károly » » » 24 »
Tiber Ágost > » » 1 »
Beme László a gazda állásra kapott . . . 103 szavazatot, 
Müller József, Révi Ferencz és dr. Schnabel

R ó b e r t ........................................................ 1—1 »
Ennek folytán az elnök kijelentette, hogy megválasztattak: 

Alelnökké: Hofer Károly és Köpesdy Sándor. 
Szerkesztővé: dr. Alexander Bernát.
Főtitkárrá: Szerelemhegyi Tivadar.
Titkárrá: dr. Schnabel Róbert.
Pénztárossá: Müller József.
Gazdává: Deme László.

A megválasztott tisztviselők nevében Hofer Károly alelnök 
mondott a közgyűlésnek köszönetét.

Az elnök ezután elrendelte a választmányi tagok választását 
s a szavazatok beadására 10 perezre felfüggesztette az ülést. 

Szünet után következett Kardos Albert felolvasása.



A KÖZSÉGI ÉS FELEKEZETI TANÁROK HELYZETE.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Egyesületünknek az alapszabá
lyok szerint egyik főczélja a középiskolai tanárok érdekeit elő
mozdítani és védeni; és valóban az egyesület választmánya e czél 
elérésére aligha tűzhetett volna ki fontosabb, még a 25 éves fenn
állásunkat ünneplő jubiláris közgyűlésnek is teljes érdeklődésére 
méltóbb kérdést, mint a melyet nekem jutott a szerencse tár
gyalni és a melynek meghallgatására bátorkodom fölkérni a köz
gyűlési tagok szíves figyelmét.

A községi és felekezeti tanárok helyzetéről lesz szó, oly kér
désről, mely legalább is egy idős egyesületünkkel, melylyel már több 
közgyűlés, nem egy külön kongresszus vagy konferenczia. számos 
vidéki kör és a tanügyi sajtónak számtalan czikke foglalkozott. 
Régi a kérdés, mert régi a baj, sokat vitatott, mert sokakat érint, 
a magyar tanárságnak több, mint felét. — Épen azért ne féljünk 
attól a szemrehányástól sem, mely más társadalmi osztályok részé
ről érhetne bennünket, hogy t. i. a magyar tanári kar folyton önző 
törekvésekkel van elfoglalva, örökös panaszszal van tele és soha 
ki nem fogy a kérésből, a helyett, hogy a paedagógia tudományát 
művelné és a tanításnak legfontosabb kérdéseit fejtegetné.

Az ilyen szemrehányás ellen egyszerűen azt is felelhetnők, 
hogy az önfentartás és a saját helyzetének javítása minden osz
tálynak mulaszthatatlan kötelessége, már csak azon régi példaszó
nál fogva is, hogy a ki magát, elhagyja, azt az isten is elhagyja, 
de mi most mellőzzük ezt a természetes választ. Ki akarjuk múl
tán jelenteni, mert nagy ideje már, hogy az egész nagy közönsé
get, de főkép a kormányt és a fentartó testületeket a helyes fel
fogásra bírjuk, tehát ez ünnepies közgyűlésen hangoztatjuk komoly 
ünnepiességgel, hogy a magyar tanári kar soha sem fáradozik 
inkább a magyar tanügy szellemi megerősítésén, mint mikor súlyos 
anyagi helyzetén törekszik könnyíteni, sőt nem habozunk azt is 
kinyilatkoztatni, hogy az a kormányférfi, ki a tanárvilágot vala
mely üdvös törvénynyel megszabadítaná anyagi gondjaitól, egy
úttal a magyar tanügynek is orvosolná a legtöbb baját, s minden
esetre jobban biztosítaná a tanítás sikerét, mint a tantervnek
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újabb meg újabb reformjával, a rendtartás folytonos revisiőjával, 
apróbb külsőségekre vonatkozó száz meg száz rendelettel. 
Különben ezt a dolog természete is úgy hozná magával. A tan
ügyi kormány mindent elkövetett, hogy a magyar középiskolák 
tanárai olyan szellemi kiképeztetést nyerjenek, mely megfeleljen a 
paedagogia és a szaktudomány követelményeinek s a mely ne 
maradjon alatta a külföldi színvonalnak; sok küzdelem után a 
tanügyi kormány elérte czélját az 1883 : XXX. t.-czikkel. — E tör
vény meghozatala után a kormánynak első és főkötelessége lett 
volna a magyar középiskolákat anyagilag is épen oly magas szín
vonalra emelni, már csak azon nemzetgazdasági elvnél fogva is, 
hogy jobb munkáért jobb jutalomnak is kell járn ia ; — az isko
lának anyagi fejlesztésén pedig első sorban a tanerőknek akkora 
javadalmazását kell értenünk, mely lehetővé teszi nekik zavartala- 
núl és gondtalanúl teljesíteni hivatásukat. — Az a szellemi tőke, 
melyet az 1883. t.-czikk fektetett a középiskolákba, midőn csak 
egyetemen képzett és okleveles tanároknak engedi meg a tanítást, 
távolról sem gyümölcsözik kellő mértékben; egyrészt, mert a tanár 
anyagi tehetetlensége következtében nem növelheti a maga tőké
jét, hanem napról-napra apasztja, másrészt, mert kedve, buzgósága 
is hiányzik ahhoz, hogy szellemi tőkéjét eredményesebben forgassa, 
szomorúan tapasztalván, hogy ő hiába tanult sokkal, de sokkal 
többet, mint régibb kartársa, hiába járta az egyetemet, a tanár
képzőt, hiába fordított tanulmányaira három év helyett ötöt, hiába 
költött könyvekre, vizsgálatokra, diplomákra is összehasonlíthatat- 
lanúl többet, mint az előző nemzedék, fizetése épen nem akar 
javúlni, az marad mindig a régiben. — Ily körülmények között 
önkénytelenül belopózik a tanár leikébe az elégületlenség, akarata 
ellenére is elernyed buzgósága, és ha nem is nyíltan, de titkon 
igazat ad annak az adomabeli bírósági aljegyzőnek, a ki csodás 
módon értvén az időtöltéshez, feljebbvalója előtt úgy mentette 
magát, hogy azért az aljegyzői fizetésért nem győz elég heveset 
dolgozni!

A mit eddig elmondottunk, az áll az egész magyar tanári 
karra, még az állami és királyi intézetek tanáraira is, a kiknek 
anyagi helyzetét, szellemi munkájoknak meg nem felelő javadal
mazásukat e soroknál sokkal behatóbban és meggyőzőbben fej
tegette az a memorandum, a melyet az állami és királyi tanárok 
kongresszusa terjesztett a képviselőház és a kormány elé.

Mennyivel inkább megilleti a panasz joga a községi és fele
kezeti intézetek tanárait, a kiknek nyomasztó anyagi helyzete 
majdnem közmondásossá lett.

Azonban a közmondás csak általánosan fejezi ki az igazsá
got és így csak homályos fogalmat szokott adni: legyen szabad 
tehát nekem a részletekbe hatolnom és apróra megvizsgálnom,
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hogy miben is áll tehát a községi felekezeti tanárnak a szegénysége ? 
Ezt annyival inkább megtehetem, mivel a legfontosabb körül
ményekre nézve kérdőpontokat foglaltam össze egy körlevélben, 
melyet a szerzetesi és magán gymnasiumok kivételével minden 
községi és felekezeti középiskolának megküldöttem és a melyre 
majdnem minden megkeresett tanintézet szíves készséggel vála
szolt ; e megbízható adatokból és az életben szerzett egyéb tapasz
talataimból szedtem össze a vonásokat a községi és felekezeti 
tanárnak mindjárt megrajzolandó képéhez.

A községi és felekezeti tanárnak már az állása sem oly biz
tos és független, mint az államié, ámbár a megválasztása, ha 
rendszeresítik, szintén életfogytigra szól. — Nagyon sok tanárnak 
zavarja meg nyugalmát, hogy vájjon a község vagy egyház képes 
és hajlandó lesz-e az intézetet örök időkre biztosítani és nem 
fogja-e egyszer csak a kezét levenni az iskoláról, a tanárokat 
pedig egy-két évi végkielégítéssel szélnek bocsátani, a mint ezt több 
szomorú példa bizonyítja, midőn a makói, a szentesi, a n.-szalontai, 
a h.-szoboszlai ev. ref. és a miskolczi ág. ev. egyház megszün
tette gymnasiumát. Félegyháza pedig évekig tartotta a bizonytalan
ság remegésében tanárait.

Ha e kivételes állapottól ritkábban kell is félnie a községi 
és felek, tanárnak, függetlenséggel egyátalában kevéssel dicseked
hetik. A község és egyház mint fentartó testület sokkal közelebb 
áll az iskola mellett, sőt gyakran imminenter áll fölötte, mint az 
államnak elvontabb fogalma ; a tanár sokkal inkább befolyása alá 
kerül a vele egy városban lakó sokfejű gymnasiumi bizottságnak 
vagy presbyteriumnak, mint az állam távoleső, az intézetet éven
ként egyszer-kétszer meglátogató képviselőjének, az egy személy
ből álló főigazgatónak. A községi és felekezeti tanár, ha már 
véglegesítve van is, gyakran kénytelen tekintettel lenni a gymn. 
bizottságra, presbyteriumra, a mi nemcsak társadalmi állását gyön
gíti, hanem sokszor káros hatással van magára a tanításra is.

Azonban a községi és felekezeti tanárnak ez inkább erkölcsi, 
mint anyagi baja ; sokkal jobban bántja, hogy, ha már tanári állá
sát nem fenyegeti is veszély, öregségének napjai nincsenek bizto
sítva. — A községi és felekezeti tanároknak zilált anyagi helyze
tében semmi sincs oly rendezetlen, mint épen a nyugdíjügyök, s 
csakugyan a körlevelem utján megkérdezett tanári testületek legna
gyobb része mit sem tart sürgősebbnek, mint országos nyugdíj
intézet alkotását.

Valóban, ha hiteles adatok nem bizonyítanák, alig hinnők 
el, hogy a szerzetes- és magán-gymnasiumokat nem számítva, még 
mindig 20 körül jár azon intézetek száma, melyek a tanárnak 
semmiféle nyugdíjat sem biztosíthatnak, a melyekben a tanár a 
nevelés és oktatás kárával, gyakran teljes koczkáztatásával addig
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tanít, a míg testi és szellemi ereje végkép ki nem fogy, a melyek
ben a tanár igazán aggódva várja öregségét, mert ez rá nézve 
tehetetlensége esetében a koldulást jelenti, és valóban reszket a 
haláltól, mert ez családjára nézve a nyomorral egyértelmű.

Meg nem állhatom, hogy ez intézeteket névszerint is föl ne 
soroljam; ezek a félegyházi, verbászi, felsőlövői, szalontai, zentai, 
zilahi, kecskeméti (ev. ref.), nagy-enyedi, szászvárosi, sepsi-szent- 
györgyi, b.-csabai, eperjesi, sárospataki, rimaszombati, gyöngyösi, 
bártfai gymnasiumok, az esztergomi és sümeghi reáliskolák.

Ezekkel szemközt milyen önérzetesen emlegeti némely inté
zet, hogy igen is van nyugdíja; a tiszántúli és dunamelléki ev. 
ref. tanárok nyugdíj-egyesületet alkottak, melynek alapjából 30 éves 
szolgálat után legföljebb 400, szóval négyszáz frtot húzhatnak; 
természetesen ezen tanárok is szolgálatképtelenségükig görcsösen 
ragaszkodnak tanári állásukhoz, mert 400 írttal nem nyugalom, 
hanem ínség várna reájuk. Az erdélyi szász iskolák is rendelkez
nek nyugdíjjal, de ebben a tanár csak 35 éves szolgálat után 
részesül, akkor is csak úgy, ha további működésre képtelennek 
bizonyíttatja magát. — Az olyan középiskolát, mely 40 évi 
szolgálat után fizetése felével vagy kétharmadával jutalmazza a 
tanárt, már ritkaságkép emlegethetjük. Szóval, hogy a részletekbe 
ne tévedjek, bátran elmondhatom, hogy a 18 községi és az 59 fele
kezeti középiskola közül alig egy tizedrész biztosítja a tanárokat 
az államinak megfelelő nyugdíjjal.

E tanárok, kik a szerzeteseket és magánintézeteket nem szá
mítva, legalább is annyian vannak, mint az állami és királyi 
középiskolák alkalmazottjai, úgy tekintenek a készülő országos 
nyugdíjintézetre, mint az igéretföldére, annál is inkább, mivel 
jórészük már 20—30, sőt 40-nél is több év óta bolyong a nyug- 
díjtalanság pusztájában De a kormány, úgy látszik, nem akar 
kegyelmesebb lenni az ótestamentomi istennél, kihalásra kény
szeríti a régibb tanári nemzedéket, bár ez sohasem vétett ellene, 
hanem egész életében híven szolgálta a magyar művelődés és 
nemzetiség igaz oltárát. Legalább ezt kell következtetnünk abból 
a csodálatos lassúságból, melylyel az országos nyugdíjintézet 
készül.

Tulajdonkép az országos nyugdíjintézet megalkotásával még 
az 1883. évi középiskolai törvény maradt adós. — Tudjuk, hogy 
a törvényjavaslatba e kérdésnek a megoldása is föl volt véve, a 
mint az a dolog természetéből valamint az 1868. évi népiskolai 
törvény példájából folyt is. De fájdalom, abból a korszakos tör
vényből — a felekezetek miatt-e vagy a kormány miatt-e? — 
kimaradt. Azóta a nyugdíjügyet egyetlen egy évben sem hagyta 
pihenni néha a tanári kar, néha a tanáregyesület, máskor maga 
a kormány. 1888-ban a nem állami tanárok értekezlete által a 
kormányhoz felterjesztett kérvény első sorban a nyugdíjtörvény
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megalkotását sürgeti; a kérvény e pontjára a kormány képvise
lője, Berzeviczy államtitkár, a lehető legbiztatóbban nyilatkozott, 
maga jelentvén ki, hogy a tanítás és nevelés biztosításához nagy 
mértékben hozzájárul a tanárok anyagi helyzetének biztosítása. — 
Egy évre rá, 1889-ben, csakugyan megjelent a nyugdíjintézet 
megalkotását komolyan czélba vevő miniszteri rendelet, a mely 
majdnem hozsánnával fogadtatott az összes nem állami taná
rok részéről, de azóta ismét két év folyt le — és a nyugdíj - 
intézet még mindig a jövő reménye. Pedig időközben többszörös 
felszólalás történt az ügy érdekében a képviselőházban, egyesüle
tünk is az 1889. évi közgyűlésből kifolyóan tisztelettel sürgette, a 
miniszter és az államtitkár több alkalommal tett nyilatkozatában 
megígérte, hogy legközelebb foglalkoztatni 'fogja az országgyűlést 
a nyugdíjtörvény javaslatával.

Közülünk az idősebbek egy kissé türelmetlenül, de azért 
mindnyájan teljes bizalommal várjuk a kormány ígéreteknek tettre 
valósulását, egyszersmind reméljük, hogy a számításokat eszközlő 
szakférfiak, a kik —- úgy halljuk — kartársaink, nagyobb buzgó- 
ságot fognak kifejteni a reájuk bízott munka teljesítésében, mikor 
tudják, hogy száz meg száz kollegájuk régi óhajtását segítik 
beteljesedni.

Azonban a jövőnek sötét aggodalmát könnyen feledteti a 
jelennek zavartalan derűje. A községi és felekezeti tanárnak bizo
nyára azért nincs biztosítva a távol jövője, mert működése ide
jére oly fényes fizetést húz, hogy abból nemcsak a mindennapi 
költség kitelik, de nem nagy takarékossággal, nem is nagyon szá
mos ev múltán jókora vagyont is gyűjthet. (?) Ebből a balhitünkből 
hamar kiábrándítanak a hivatalos forrásból került számok.

A körülbelől ötvenre rúgó szerzetes és magán középiskolát 
ismét figyelmen kívül hagyva, a nem állami intézeteknek jó, ba 
tizedrészében élvezi a tanár a rendes állami javadalmazást. — 
A községi intézetek közül csupán a budapesti és debreczeni reál
iskolák, a jászberényi, n.-kikindai. szabadkai, zentai gymnasiumok 
adják meg a tanárnak a megillető 1800, illetve 1400 írtjá t; az 
ev. ref. intézetek közül csak a budapesti, debreczeni, kolozsvári, 
m.-vásárhelyi, szepsi-szt.-gvörgyi és szászvárosi gymnasiumok, míg 
ellenben az ág. ev. és görögkeleti egyház egyetlen iskolájában 
sem látja el a tanárt állami fizetéssel. — Azonban még e boldog 
kiváltságos középiskolák sem mondhatják magukat teljesen egyen
lőknek az állami intézetekkel, mert alig egy-kettő részesíti tanárát 
a rendes 100 frtnyi ötödéves korpótlékban; csak Budapest, Jász
berény, N.-Kikinda. Szabadka és Zenta követik teljesen az állam 
eljárását; a többiek a korpótléknak vagy mennyiségét vagy számát 
szállítják alább.

Mindazáltal e kiváltságos intézetekre el nem titkolható irigy
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séggel tekinthetnek csak azon középiskolák is, melyekben a tanár 
fizetése, ha nem is éri el az állami magaslatot, mégis fölülemel
kedik az 1000 forinton. Fájdalom, még mindig nem ezek teszik a 
községi és felekezeti intézetek nagyobb számát, hanem azon ked
vezőtlen helyzetben sínylődő középiskolák, melyek a tanárt 1000 
frtnál csekélyebb összegből kényszerítik — nem megélni, hanem 
nyomorogni, melyekben a tanárnak lelki szárnyalását folyton 
földre huzgálja a mindennapi anyagi gondnak ólomsúlya és a 
melyekben a tanítás sikere soha sincs biztosítva, részint mivel a 
tanári állás minden tekintély nélkül szűkölködik, részint és sokkal 
inkább, mivel a tanárnak sem kedve, sem módja nincs teljes szel
lemi erejének kifejtésére.

Nem szólhatok a legnagyobb részvét, de egyúttal a legna
gyobb keserűség nélkül, azon több mint 40 intézetről és legalább 
is 300 kartársunkról, a kiket a sors a legmagasabb értelmiségi 
qualifikatió mellett erre a napdíjasi vagy legfeljebb irnoki fize
tésre kárhoztatott.

Hogy középiskoláinkat igaz mértékkel mérhessük, nem tar
tom feleslegesnek mindazokat fölsorolni, melyek az utóbb említett 
szomorú csoportba tartoznak. Ilyenek a békési, karczagi, kisújszál
lási, mezőtúri, böszörményi, nánási, kun-szt-miklósi, gyönki ev. ref., 
az iglói, beszterczebányai, aszódi, nagyszebeni (2), brassai (2), 
felső-lövei (2), segesvári, beszterczei, medgyesi, szászrégeni, szász- 
sebesi, békés-csabai ág. ev., a brassai (2), a brádi görögkeleti, a 
székelykeresztúri unitárius, továbbá a balázsfalvi, gyulafejérvári, 
kolozsvári, marosvásárhelyi, erzsébetvárosi, szamosujvári. brassai, 
csiksomlyai, székelyudvarhelyi, kézdivásárhelyi görög és róm kath., 
végül az esztergomi, verseczi, vágújhelvi, félegyházi és verbászi 
községi középiskolák.

E kartársaink érdekében, a kik közül a félegyháziaknak és 
verbásziaknak 700, sőt 600 forintból kell tengetni életüket, föl 
kell emelnie az országos tanáregyesületnek a maga hathatós sza
vát, ki kell állítania részükre első sorban is az erkölcsi elismerés 
bizonyítványát, de aztán sürgetnie kell, hogy méltó anyagi java
dalmazásban részesüljenek.

Azonban nagyon csalódnék a t. közgyűlés, ha a nem állami 
tanárnak kedvezőtlen helyzetéről a föntebbi sötét vonásokkal már 
teljes képet rajzoltam volna. — A községi és felekezeti tanár 
számos kisebb-nagyobb kedvezményből ki van zárva, nem egy 
apróbb, de bántó teherből pedig ugyancsak kijut a része. Nem 
elég, hogy állásának bizonytalanabb volta, az öregség napjaiért 
való aggodalom, a korpótlék hiánya, a lakbér nélkülözése, fizeté
sének jóval csekélyebb összege folyton emlékeztetik őt azon nagy 
egyenlőtlenségre, mely közte és a sorstól magasabbra helyezett 
állami kollegája között tátong, mindezeken felül még lépten-nyo-
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mon eszébe juttatja, egyszersmind elkeseríti az életnek számtalan 
körülménye, hogy mennyivel kedvezőtlenebb az ő helyzete az 
állami tanárénál.

A nem állami tanár, ha utazni akar, vasúton, gőzhajón 
megfizeti a teljes menetdíjat; az államinak öt-hat fia jár nyil
vános iskolába, mint tandíjmentes — egyik-másik ösztöndíjas is — 
szegénységi bizonyítvány nélkül is, a nem államinak csak egy 
fiáért is alázatos esedezést kell intéznie még a saját fentartó tes
tületéhez is; az állami, ha megszorúl, nehány száz forintnyi elő
leget mindig kap a kormánytól, a nem állami örvend, ha elsején 
járó fizetésére nem kénytelen várni a hó közepéig az eklézsia 
vagy város kasszájának üressége m iatt; az államit akárhová 
nevezi ki a miniszter, nem esik községi pótadó alá, a nem állami 
pedig sok helyt egyenes adóján fölül még 50, sőt több, a felolvasó 
például 98°/0 községi adót fizet; a felekezeti tanár még az egy
házi adó alól is csak nagy ritkán ment; a nem állami tanár 
természetesen azt a jótéteményt sem ismeri, hogy minden nyolcz 
vagy tíz esztendőben egyszer a tandíjkezelés czímén jutna valami 
csekély rendkívüli jövedelemhez. Szóval a községi és felekezeti 
tanárokon bizonyul be leginkább a példaszó: szegény, embert az 
ág is húzza. Pedig még itt nem soroltam elő a nem állami tanár
nak azon költségeit, melyekre azért van utalva, mivel intézetének 
könyvtára, szertára, mindennemű gyűjteménye sokkal fogyatéko
sabb az állami iskoláénál. Ha tehát tudománytól, műveltségtől 
végkép nem akar elmaradni, kénytelen az önképzésére szolgáló 
legszükségesebb eszközöket saját költségén megszerezni.

Azonban nem szeretnék igazságtalan lenni. Azokból a kérdő
lapokból, melyeket a nem állami intézetekhez intéztem és a melyek 
a föntebbi komoly adatokon kívül nem egy humoros, az igaz, 
hogy keserühúmoros megjegyzést szolgáltattak rendelkezésemre, e 
lapokból kitűnik, hogy nem mindenik községi és felekezeti intézet 
mondható a tanár mostohájának. Avagy nem nagylelkűséget tanu- 
sít-e a beszterczebányai ág. ev. egyház, midőn az egyházi köz
gyűlésen szavazati jogot ad tanárának, holott egyházi adót nem 
követel tőle? Még nagyobb elismerés illeti a kisújszállási ev. ref. 
eklézsiát, mely a tanárt ingyen harangoztatja ki a temetőbe és 
prédikáltatja bele a sírba ? E fényes példákra nem vethet homályt 
a szászsebesi egyház eljárása, a mely szerint <« tanárt, — a mint 
az odavaló gymnasium igazgatója bár gyönge magyarsággal, de 
erős keserűséggel kifejezi — költség nélkül el sem temetnek, ha 
éhségből is meghalt,» ámbár úgy vettem észre, hogy a legtöbb 
egyház, mint fentartó testület, inkább követi a szászsebesiek pél
dáját, mint a kisújszállásiakét.

Ebből a sötét, de teljesen hű képből, melyet a községi és 
felekezeti tanárok anyagi helyzetéről igyekeztem rajzolni és a
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melyet néhány részletbe menő vonással minden megerőltetés nél
kül még szomorúbbá színezhetnék, már nagyon is értjük, hogy 
mennyi oka és joga van a nem állami tanárnak elégedetlenségre, 
panaszra, sőt elkeseredésre is azon kiáltó egyenlőtlenség miatt, 
mely őt állami kartársától elválasztja. Régi igazság, hogy a meg- 
hasonlást semmi sem költheti föl annyira, a sorssal való elégü- 
letlenséget semmi sem terjeszti oly nagy mértékben, mintha a 
különben egyenlő származású vagy kötelezettségű, akár egyesek 
akár osztályok között, jogi vagy anyagi különbség merül föl. 
Valóban mi községi és felekezeti tanárok ugyanoly szolgálatot 
teszünk a családnak, a társadalomnak, az államnak, a művelődés
nek, mint állami kartársaink, sőt még több és súlyosabb szol
gálatot. Igen, súlyosabb szolgálatot és ez teszi a nem állami 
tanár helyzetét végkép elviselhetetlenné, az államival szemben való 
egyenlőtlenségét csakugyan égbekiáltó igaztalansággá. Nem elég, 
hogy a nem állami tanár sokkal csekélyebb javadalmat, néhol 
csak félfizetést húz, ezen felül összehasonlíthatatlanúl nagyobb 
munkateher, néhol másfélannyi teher súlyosodik reá, mint állami 
kollegájára.

Sok mindenféle fontos és kevésbé fontos statisztikai adatot 
nyújt és mutat ki a minisztérium a közoktatás állapotáról szóló 
évi jelentéseiben, de arra még nem terjesztette ki figyelmét, hogy a 
különböző irányú és jellegű középiskolákban hetenkénti hány óra 
tanítással van megterhelve az igazgató és a tan á r; így csak a 
magam adataira kell szorítkoznom, melyek nem lehetnek teljesek. 
De így is nyilvánvaló, hogy a községi és felekezeti intézetek túl
nyomó nagy többségében, körülbelül 60-ban, tehát a szerzetes és 
magánintézeteket nem számítva, a hazai középiskoláknak majdnem 
felében igazgató is, tanár is több órát tanít, mint a hányra a 
a középiskolai törvény az állam rendelkezése és vezetése alatti 
intézet tanárát kötelezi. Még az a nem állami tanár boldognak 
mondhatja magát, a ki a törvényszabta 18 óránál csak egy-kettő
vel van többel megterhelve, de mit szóljon az a sorsüldözött, a 
kinek vállára 22—24, sőt 26—27 órának nyomasztó súlya nehe
zedik, mint a szász középiskolákban átalában, mint a békési, 
mezőtúri, h.-m.-vásárhelyi, szentesi és főkép a rimaszombati és 
gyönki gymnasiumokban? Azt nem is kell bővebben magyaráznom, 
hogy a nagyobb óraszám rendesen a kisebb fizetésnek az elma
radhatatlan testvére, s így ezeken a tanárokon csakugyan meg
esik az adomabeli koldus esete, a ki alamizsnát ugyan nem 
kapott, de kidobatni igen is kidobatott.

Azonban a felekezeti intézeteknek ezen a törvény szellemé
vel ellenkező, a községi, mint állam vezetése alatt álló intézetek
nek pedig ezen egyenest a törvény szavába ütköző órabeosztását 
nem annyira a tanár szempontjából kell figyelmünkre méltatnunk 
és kárhoztatnunk, mint sokkal inkább a tanítás érdekéből.



Míg az egységes középiskola kérdése mondhatnám ábrándja 
erőt nem vett a mi tanártársainkon, addig a tanulók túlterhelése 
volt az a vesszőparipa, melyen lovagolt a magyar tanügynek min
den munkása, minden barátja és nem barátja; de míg ezt a tár
gyat az unalomig, néha az abszurdumig vitatták, addig a közép
iskolának egy sokkal nagyobb mértékben elterjedt és sokkal vesze
delmesebb baját, a tanárok megterhelését (kerülni szeretném a 
«túlterhelés» szót) soha senkinek eszébe nem jutott még csak 
nevéről is megemlíteni.

Pedig e nagy bajt rég észre kellett volna venniük, a kor
mánynak és fentartó testületeknek egyaránt, de leginkább a tan
ügyi sajtónak és szakférfiaknak, és e baj ellen régóta meg kellett 
volna tenniük a hathatós óvóintézkedéseket. A tanár megterhel- 
tetése azért veszedelmesebb baj a tanulóénál, mert ez utóbbi eset
ben csak egy-két gyöngébb tehetségű vagy testalkatú tanulón 
mutatkozik a káros következmény, de a tanár megterhelését 
megsínyli ő rajta kívül az egész osztály, sőt minden tanítványa. 
Mert valamint a tanuló megfelelhet a maga kötelességének elég
séges, jó és jeles mértékben, úgy a tanítás nemes hivatását is 
különböző módon lehet teljesíteni és ha a tanár a vállaira súlyo
sodó nagy teher miatt nem bírja kitünően végezni feladatát, elvé
gezi úgy, a hogy tudja, elégséges módon. A mennyivel több órát 
kénytelen tölteni bent az iskolában, annyival kevesebbet fordít 
készülésre, előadásának gondos preparálására. Gyakran pedig 
testileg-lelkileg annyira kifárad, hogy legjobb akarattal is kényte
len tanítványait megrövidíteni vagy úgy, hogy kevesebb szellemi 
erőt fordít a tanításra, vagy pedig kevesebb időt, követve egy 
elöregedett régi tanár mondását, hogy leiki abból lop, a miből tud.

A tanár megterheltségénél is sokkal károsabb következmé
nyekkel jár, ha az igazgató vállaira súlvosodik kelleténél több 
munka. Míg az állami intézetekben, még a csonka középiskolák
ban is ritkán jut az igazgatóra heti 10 óra, több helyt csak 3— 4 
órát van elfoglalva, sőt arra is van eset, hogy az aktiv tanítástól 
mentes, addig a felekezeti és községi intézetek legtöbbjében az 
igazgató majdnem annyi tanítási órával van megterhelve, mint az 
állami tanár. Természetes, hogy mint a nagyon is dúsan virágzó 
fa a termés fölöslegét elrúgja, az igazgató is elhanyagolja túlságo
san terhes kettős tisztének legalább a felét. Az adminisztratív 
ügyeket csak elintézi, mert e nélkül könnyen fennakadhatna az 
iskola működése és még könnyebben vonhatna az igazgató a maga 
fejére fegyelmi eljárást, de annál kevesebbet törődik, a fizikai időt 
tekintve is lehetetlen eleget törődnie hivatásának legfontosabb 
részével, a tanítás ellenőrzésével, az intézetnek paedagogiai vezeté
sével, mert nem ér rá elég gyakran ellátogatni a tanárok óráira 
és még kevésbé ér rá velők szaktudományi vagy módszertani 
kérdéseket megbeszélni.
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Mélyen Tisztelt Közgyűlés! Eddigi előadásomban igyekeztem 
a községi és felek, tanárok helyzetét talán sötéten, de a valóság
hoz híven föltüntetni, egyszersmind e helyzetből következtetve 
reá mutatni a tanár személyét érdeklő bajokon kívül az egész 
tanítást, a magyar tanügyet átalánosan fenyegető veszélyekre és 
pusztító betegségekre. Engedje meg most, T. Közgyűlés, hogy még 
nehány szóval megemlékezzem azon főbb módokról és eszközök
ről. melyekkel a magyar középiskolai tanárságnak és tanításnak 
több mint fele részére kiható bajokat orvosolni lehetne.

Számos és súlyos a baj, azért számos kéznek, mondhatni 
minden tényezőnek össze kell fogni az orvoslásra; gyökeresen 
csak a törvényhozás gyógyíthatná, de addig is nagyot könnyíthet 
a fentartó testület, a kormány és a társadalom.

1. Leghamarabb és legegyszerűbben a fentartó testület segít
het a maga alkalmazottján. Ha egyelőre nem telik fizetésjavításra, 
legalább oly kedvezményeket nyújtson a tanárnak, a melyek nem 
kerülnek kész kiadásba és a melyekkel az állam már régóta ked
veskedik a maga tanárának. Legyen a tanárfiú eo ipso tandíj- 
mentes, még pedig nemcsak a fentartó testület intézetében, hanem 
a kölcsönösség alapján mindennemű középiskolában. Legyen a 
felekezeti tanár mentes minden egyházi adótól és részesüljön 
ingyen minden egyházi szolgálatban, épen ügy, mint a felekezet 
papja. A község mentse föl tanárát, ha ezt törvényhozói intézke
dés nélkül teheti, a községi pótadótól, valamint hogy a községi 
tanító sem fizeti. Felekezet is, község is kezeltesse tandíját sor
ban a tanárokkal és juttasson nekik az állam példájára néhány 
kezelési százalékot. Engedje el vagyis inkább fizesse a fentartó 
testület a tanár helyett a nyugdíjalaphoz való hozzájárulást, ha 
ugyan az iskolának már van nyugdíjintézménye. Csekélységek ezek, 
de a községi és felekezeti tanárnak a fizetése is csekély és 
bizony-bizony megérzi, ha különböző czímeken csak 20—30 forin
tot is elnyirbálnak belőle. Hiszen számos kollegánk a tanáregyesület
nek is azért nem iratkozik be tagjául, mert erre már nem telik.

2. A fentartó testületeknél sokkal többet tehet a kormány. 
Rendkívüli nagy hatalmával és számtalan segélyforrásával már 
addig is égető bajokat orvosolhat, mielőtt törvényhozási intézke
désekhez nyúlna. Csakhogy előbb a kormánynak magáévá kell 
tennie azon főelvet, hogy az állami és nem állami tanárt, mivel 
mindkettő azonos kvalifikáczióval azonos szolgálatot teljesít a 
tanügynek és a hazának, egyenlő elbánás illeti meg. A kormány 
tehát teljes tudatossággal igyekeznék az állami és nem állami 
tanár közti egyenlőtlenséget lassanként lerombolni.

Csak egy miniszteri rendeletbe kerül és a községi és feleke
zeti tanár ugyanolyan utazási kedvezményben részesül, mint állami 
kartársa; csak egy kis méltányosság szükséges hozzá s a kormány
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a nem állami tanárnak a fiát csakúgy megsegítheti ösztöndíjjal, 
mint az állami tanárét.

Azonban ez az eljárás a kormánynak csupán jóakaratától 
függ, de van a kormánynak kötelessége is, melyet ha szigorúan 
teljesít, egy csapásra megszünteti, ha nem is a felekezeti, de a 
községi tanár bajának felét; fizetését, igaz nem fogja javítani, de 
megszabadítja a megterheltség átkától. A középiskolai törvény 
ugyanis nemcsak az állami, hanem az állam vezetése alatti, 
tehát községi intézetekre nézve is megállapítja az igazgató és a 
tanár heti óráinak maximumát. A törvény ezen rendelkezését a kor
mány ez ideig nem hajtotta teljesen végre; a községi intézeteknek több 
mint felében az igazgató és tanár egyaránt a törvényszabta óraszámon 
felül 3—4 és még több órával is meg van terhelve, testi és lelki erejének 
gyors pusztulására, átalában a tanításnak kimondhatatlan kárára. 
Hajtsa tehát végre a kormány a törvényt teljes szigorúsággal; állít
tasson be a vezetése alatti intézetekbe annyi tanerőt, hogy egy- 
egy tanárra a maximális óraszámnál nagyobb teher ne sulyosod- 
jék. A kormány mulasztása már eddig is sok kárt okozott szintúgy 
a tanárban, mint a tanításban és már csak azért sem menthető, 
mivel a kormány könnyen kényszerítheti a fentartó testületet a 
törvénynek megfelelni, a mennyiben a nyilvánossági jog meg
adásával vagy elvonásával folyton üdvös pressziót gyakorolhat az 
intézetre.

A  kormánynak átalában meg kellene változtatnia azt az 
irányt, melyet a középiskoláknak úgy az állami, mint a nem 
állami intézeteknek a fölszerelésére, ellátására nézve követ. Sokkal 
több gondot fordít a középiskola épületére, a bútorzatra, a szele- 
lőkre, a legritkább khémiai és fizikai szerekre, a legdrágább ter
mészetrajzi praeparatumokra stb., mint az intézet lelkére, a tanárra. 
A közoktatási kormánynak ezen inkább az anyaggal, mint a 
szellemmel törődő politikáját számos jelenség bizonyítja. Bizonyítja 
mindenekelőtt a közoktatási költségvetés, mely évről-évre nagyobb 
arányban növeli a dologi, mint a személyi kiadásokat. De 
ezen átalános jelenségnél is talán nagyobb bizonyító erővel 
bírnak az egyes, az apróbb tünetek. Nem említem, hogy hány 
meg hány új épületet emelt csak a középiskolai törvény óta maga 
az állam, hány meg hány felekezeti és községi intézetet kénysze- 
rített a kormány a régi épület átalakítására vagy teljesen új 
alkotásra, mert elvégre is iskolát épület nélkül nálunk nem kép
zelhetni, de azt nem hallgathatom el, hogy míg a kormány a 
rendelkezése alatti intézeteknél jókora összeggel felemelte a tan
szerátalányt, addig eszébe sem jutott a tanárok törzsfizetését vagy 
lakbérét csak egy krajczárral is megjavítani. Az is jellemző a 
kormány adminisztrácziójára, hogy míg a községi középiskolákat 
a tankerületi főigazgatók által, a felekezeti intézeteket pedig ille
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tékes főhatóságuk útján nem győzi eléggé figyelmeztetni, hol a 
könyvtár gyarapítására, hol a fizikai szertár növelésére, hol egé
szen új gyűjteménynek, philologiai és történelmi múzeumnak az 
alakítására, addig csak nagy ritkán sürgeti a bár legszegé
nyesebben ellátott tanárok tisztességesebb javadalmazására. Az 
állami segítséget is mindig előbb adja épületre, fölszerelésre, mint 
a tanári dotátió javítására.

A kormány ezen eljárása annál veszedelmesebb, mivel elra
gadt a többi fentartő testületekre is. A felekezetek és községek is 
inkább alapítnak nagy tőkebefektetéssel khemiai, fizikai, filológiai, 
rajz. geometriai stb. múzeumokat, mintsem nyugdíjintézményt ala
pítanának ; hamarabb hozatnak római régi pénzutánzatokat, mint
sem csak egy új pénzzel is fölemelnék a tanárnak napdíjnál alig 
nagyobb fizetését.

Gyökeres változásnak kell tehát beállania a kormány és 
a fentartő-testületek eljárásában egyaránt. Mérsékeljék egyelőre a 
dologi kiadásokat és fordítsanak minden nélkülözhető anyagi erőt 
a tanári állások jobb dotátiójára, egyszersmind szaporítására, 
mert az ilyen szellemi téren való befektetés hozza meg csak iga
zán a maga kamatait, mert a jó tanár pótolhat egy egész fölsze
relést., míg a legdúsabb gyűjtemény is kedvvel és buzgalommal 
tanító tanár nélkül holt tőke marad mindörökre.

3. Mélyen Tisztelt Közgyűlés! A községi és felekezeti tanárok 
súlyos anyagi helyzete oly nagy betegsége a magyar tanügynek, 
hogy a fentartő testületen és a kormányon kívül a társadalomnak 
is hozzá kell járulnia az orvosláshoz. E kérdésről magáról teljes 
külön előadást lehetne tartanom, ha már így is vissza nem éltem 
volna a t. tagtársak szíves figyelmével; e szerint csak futólag érin
tem a főbb momentumokat.

Hazai társadalmunk rendkívül eltérő arányban vesz részt a 
középiskolák fentartásával járó áldozatokban, tekintsük akár az 
osztályok, akár a felekezetek szempontjából. A legfelsőbb társa
dalmi osztály, a főrendeké, valamint a középiskolát legnagyobb 
mértékben felhasználó felekezet, t. i. a zsidó, a többi osztály és 
felekezethez képest alig valamivel járul hozzá a középiskolák költ
ségeihez.

Gondoskodni kell tehát eszközről, mely minden társadalmi 
tényezőt belevonjon a mindenkire közösen áldásos tanügy terheinek 
viselésébe; legalkalmasabbnak látszik előttem az egyesülésnek esz
köze. Teremteni kell tehát középiskolai egyesületeket, akár a kül
földi «Schulverein» példájára, akár a mi régibb és szórványosan 
előforduló «iskolai pártfogóság*-unk mintájára.*

* Ilyen egyesületnek czélját és tervezetét bővebben fejtegettem a Szen
tesen megjelent «Csongrádmegyei K özlöny» 1890. szept 13. számában, sőt a 
szentesi gymnasiumra való tekintettel alapszabályait is kidolgoztam.
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Ez egyesületek volnának hivatva a társadalom összes réte
geiben fölkelteni a legélénkebb érdeklődést a középiskolai tanügv 
iránt, egyszersmind oly vagyon-alapot gyűjteni, mely a szegény 
intézeteket megszabadítaná az anyagi gondoktól, a napról-napra 
való tengődéstől, ellenkezőleg oly helyzetbe juttatná, melyben a 
rosszul javadalmazott tanárok elől elháríthatnák a tanítás anyagi 
akadályait, egyúttal a szegénysorsú tanulókat is átsegítenék a 
tanulás anyagi gátjain.

14. Azonban a magyar tanárság anyagi helyzetét, még pedig 
nem állami és állami tanárokét egyaránt, végkép megjavítani csak 
a törvényhozásnak áll hatalmában, a mint azt a m. t. Közgyűlés 
előtt már többször megemlítettem. A törvényhozás a feladatot igen 
egyszerűen megoldhatja. Csak az 1883. évi középiskolai törvényt 
kell átalakítania az 1868. évi népiskolai törvénynek hű másává. 
A népiskolai törvény analógiájára állapítsa meg az országgyűlés a 
középiskolai tanár elfoglaltságának maximumát és fizetésének 
minimumát a középiskola jellegére, állami, községi vagy felekezeti 
voltára való tekintet nélkül; ugyancsak a népiskolai törvény után 
indulva, létesítsen középiskolai nyugdíjintézetet országos segítség
gel és átalános kötelezettséggel, végül mentse fel a középiskolai 
tanárt mindazon terhek, pl. községi adó alól, melyek alól a nép
tanító mentes. A középiskolai tanügy aligha kevésbé fontos, mint 
az elemi oktatás ügye, tehát csak oly mértékben megérdemli az 
országgyűlés figyelmét és az ország közös áldozatát, mint a nép
iskola. A képviselőházban az utóbbi évek közoktatási vitái közben 
hallott nyilatkozatokból következtetve, épen nem tartunk tőle, 
hogy az országgyűlés a legjobb indulattal és a legnagyobb áldo
zatkészséggel törvényerőre emelné a kormánynak mindazon javas
latait, melyek a magyar középiskolák ezen elsőrangú kulturális és 
par excellence nemzeti intézetek anyagi fölsegítését, egyúttal szel
lemi fölvirágoztatását vennék czélba.

Azt hiszem, elég számos, fontos és kevésbé fontos eszközt 
fölsoroltam, melyekkel a községi és felekezeti tanárok ki volnának 
emelhetők nyomasztó anyagi helyzetökből. Azonban mégannyi esz
közökkel sem érhető el a czél, ha a terhes, de magasztos küzde
lemből a középiskolai tanárok országos egyesülete is ki nem veszi 
a maga részét. Ez egyesület most, a jelen közgyűléssel ünnepli 
25 éves fennállását és ha visszatekint ez első negyedszázadra, 
büszkén hivatkozhatik azon szolgálatokra, melyeket a magyar tan
ügy átalános kifejlesztésében, a hazai középiskoláknak európai 
színvonalra emelésében teljesített, jogos önérzettel elmondhatja, 
hogy czéljának felét híven betöltötte, figyelemmel kisérte a tan
ügyet minden irányban, előmozdította és védte a középiskolai okta
tás és nevelés ügyét. A második negyedszázad küszöbén új fel
adat vár az egyesületre; immár kötelessége kitűzött czélja másik
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felének is megfelelni, t. i. a középiskolai tanárok érdekeit, szellemi 
és anyagi érdekeit egyaránt előmozdítani és védeni. Az egyesület
nek lesz hivatása a fentartó-testületeket sürgetni, a kormányt buz
dítani, a társadalmat érdeklődésre bírni, az országgyűlést kérni, 
hogy siessenek az összes középiskolai tanárságnak, de kivált a 
községi és felekezeti tanároknak anyagi segítségére, mert mentői 
tovább késik a tanárok kiszabadítása nyomasztó anyagi helyze
tükből, a középiskolai tanügy is annál nehezebben bontakozhatik 
ki régi nyűgeiből, annál később lesz biztosítva a tanításnak is tel
jes sikere. Különösen a községi és felekezeti tanárok érdekében 
nem szabad az egyesületnek az izgatástól, a küzdelemtől magát 
kímélnie, mert míg az állami tanárok önálló akczióra is képesek, 
a községiek és felekezetiek szertehuzásuk és gyöngeségük miatt 
reá szorulnak az egységes vezérletre, az egyesület erkölcsi erejé
nek hathatós támogatására. Most pedig, mielőtt bocsánatot kérnék 
a m. t. közgyűléstől türelme kifárasztásáért, engedje meg, hadd 
kívánjak az egyesületnek e nehéz és fárasztó, a sikertelenség miatt 
gyakran lehangoló küzdelemhez buzgóságot, kitartást és odaadást, 
végül hadd kérjem munkájára isten áldását; adja isten, hogy 
midőn az egyesület a második negyedszázad ünnepét, 50 éves 
jubilaeumát fogja megülni, akkor is oly jogos önérzettel tekinthes
sen a kivívott eredményre, mint eddigi küzdelmeire; adja Isten, 
hogy az akkor ünneplő díszközgyűlés örömét egyetlen egy tagnak 
a nyomasztó anyagi helyzete miatti panasza se zavarja meg; adja 
Isten, hogy akkor az összes magyar középiskolai tanárság szelle
mileg is, anyagilag is egyenlő színvonalon álljon bármely művelt 
európai nép tanárkarával.

Kardos Albert.

Az előadás nyomán a következő rövid vita keletkezett:

Bogyó Samu: A ministerium részéről volt meg bízva a felek, 
és községi tanárok nyugdíjügyének kérdése tanulmányozásával; azt 
tapasztalta, hogy a döntő körökben oly jóakarattal viselkednek ez 
ügy iránt, hogy annak jövőjében teljesen megbízhatunk. A számítás 
különben régóta egészen készen van. Sok akadály van, a többi 
közt fájdalom az is, hogy egyes hatóságok igen szűkkeblűén 
nyilatkoztak, sőt némelyek teljesen meg is tagadták a támo
gatást. Sok szomorú dolgot lehet tapasztalni ily vizsgálódás közben. 
Nemcsak 600 frt fizetést, hanem talált egy tanárt hosszú szolgálat 
után egy helyen 350 frt fizetéssel, sőt a 600 frt fizetés nem is ritka
ság. Az államnál az átlagos fizetés körülbelül 1000 frt. A tanárok 
összes fizetése 600,000 irtot tesz, úgy hogy nem is nagyon sokba



kerülne, hogyha az állam a fizetéshez az összes fizetések 'lsével 
hozzájárulna. 120,000 frt állami segély kellene és akkor a felekezeti 
iskolák épen annyit adnának, mint az állam a maga tanárainak.

JDr. Szigetvári) Iván : Engedje meg a t. közgyűlés, hogy én is 
röviden hozzászóljak a kérdéshez. Felsorolván az előadó úr, mi módon 
lehetne segíteni a középiskolai tanárok helyzetén, a kormányt is emlí
tette, csak hogy nem jött rá arra, a mit legjobban lehetne elvárni a 
kormánytól, t. i. hogy a kormány vegye fel a kormányzatban azon 
elvet, hogy a kinevezéseknél előnyben részesíti a községeknél és fele
kezeti iskoláknál töltött szolgálatokat és az itt bevált tanárokat alkal
mazza saját iskoláiban. Ugyanazon mozgalom ez, a melyet megindí
tottak a polgári iskolánál is. Végre is a fiatal ember könnyebben 
tűri az élet nyomorúságait. Ha valaki a községi vagy felekezeti isko
lában van, de van neki kilátása arra, hogy nehány év múlva az állam
hoz juthat, ez mindenesetre sokkal reálisabb segítség, mint a mit itt 
felsoroltak (helyes, úgy van), és a mi oly távolról való és oly sokba 
kerül, hogy alig vihető keresztül. Épen azért ebből a szempontból, 
mert itt határozottan a kormánytól várunk valamit, egészen el kell 
ítélni, hogy az előadó úr olyan élesen és pedig felfogásom szerint 
igazságtalanúl nyilatkozott a kormányról. Említi pl., hogy a kormány 
sohasem sürgette a fizetések javítását. Ez határozottan nem áll. Mielőtt 
én állami szolgálatba léptem, két községi iskolában szolgáltam 600 frt 
fizetéssel, de positiv tudomásom van róla, hogy mindig a kormány 
volt az, mely sürgette a fizetés javítását. Ha valakitől jót várunk, 
legalább is igazságosak legyünk iránta. A fizetés minimumának törté
nete van. Az az iskola, a hol én szolgáltam, beadott egy kérvényt 
az országgyűléshez, kérve, hogy a középisk. törvénybe az 1868-diki 
törvény mintájára vegyék fel a tanári fizetés minimumát. A kormány 
részéről volt is elég jóakarat ez ügy iránt. Mint tudjuk azonban, nem 
ment ezen ügy olyan símán, mint a kormány egyéb ügyei menni 
szoktak, a hol feltétlen majoritásra számíthat, hanem a kormány alku
dozni volt kénytelen és úgy látszik, a protestáns felekezetek akadá
lyozták meg a minimum meghatározását. Nem tudom, mennyit vál
tozott azóta a helyzet, nem igen hiszem, hogy lényegesen válto
zott. Aztán túlzásba esik az előadó úr. Én értem, hiszen meg
bocsátható a túlzás olyan embernek, a kinek valami fáj és panaszát 
ki akarja önteni. De nekünk, kik higgadtabban ítélünk, épen úgy
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megbocsátható, hogyha ezt higgadtabban helyreigazítjuk. Én pl. nem 
Írnám alá azt, hogy felszerelésekre ad a kormány, segélyekre nem. 
Vannak segélyezések, a melyeknél ki van kötve, hogy a tanárok fize
tése emeltessék. Sokat szeretnék mondani, kiterjeszkedni arra, hogy 
milyen anachronismus az, hogy felekezeti iskolák még léteznek, de 
azt máskorra hagyom. Indítványom lényege az, hogy a kormány leg
könnyebben az által segíthet a bajon, ha a felekezeti és községi taná
rokat, a mennyire lehetséges, saját iskoláiba átveszi.

Dr. Alexander Bernát: Bátorkodom indítványozni, hogy, mivel 
még egy tárgy van napirenden és hoszszabb részletes vitát ezen thé- 
máról most nem folytathatunk, mondja ki a közgyűlés, hogy az egész ügyet 
a választmányhoz utasítja azon kötelezettséggel, hogy a választmány 
minden lehetőt megtegyen a községi és különösen a felekezeti tanárok 
érdekeinek emelése czéljából s még a téli időnek folyamán, a kor
mányhoz és fentartó testületekhez folyamodjék. Részletes utasításokat 
ne adjunk neki.

Baksay István: Csak azt az egy megjegyzést akarom tenni, 
hogy épen nem áll, mint hogyha a felekezeti iskolák valami bántó 
anachronismust képeznének. Nagy szüksége van az államnak a fele
kezeti iskolákra, s van ezeknek oly nagy szerepük és érdemük, hogy 
a ki igazságosan gondolkodik, méltányosabban fog róluk szólani.

Berecz Antal elnök: Indítványozom, hogy Alexander tagtársunk 
javaslatát a következő módosítással lássuk el: „Az orsz. középiskolai 
tanáregyesület megilletődéssel veszi tudomásul az előadottakból, hogy 
a felekezeti tanárok helyzete még nem javult annyira hogy etc. 
(Helyes, helyes !) Ezt tudomásul véve, megbízza, a mint dr. Alexander 
Bernát úr mondotta, a válaszmányt, hogy intézkedjék. Részletekbe nem 
bocsátkozhatunk, a felolvasás minden pontját sem tehetjük magunkévá, 
a mint Szigetvári tagtársunk egyetmást helyre is igazított, de fel 
fogjuk használni, hogy az illető beadványoknál érvényesítsük. Elfo- 
gadtatik.

Suppan  Vilmos előadása «A középiskola feladata a testi 
nevelés érdekében» az előrehaladt idő miatt az előadó kívánsá
gára levétetett a napirendről. Az elnök a közgyűlés nevében Suppan
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Vilmos úrnak dolgozatáért köszönetét mondott s megkérte, hogy 
azt a közlöny számára engedje át.

A szavazatszedő bizottság beterjesztette a választmányi 
tagokra beadott szavazatok eredményét, mely szerint:

1. Fővárosi választmányi tagokká lettek : dr. Беке Manó 63. dr. B ró zik  
Károly 58, dr. Csengeri János 56, Deme László 51, H arracli József 47, dr. 
K áro ly  György Hugó 58, L é m y  Imre 41, dr. M á rk i Sándor 58, Tiber 
Ágost 53, V o lf György 53 szavazattal.

Ezeken kívül szavazatot kaptak még: M a u r itz  Rezső -Ю-et, Staub  
Móritz 37-et, dr. S zige tvári Iván 28-at, Bogyó Samu 16-ot, Reif Jakab 12-őt, 
Pintér Kálmán 7-et, Hornischek Henrik 4-et, Straub J. 4-et, Reiner Ferencz 
3-at, dr. Pruzsinszky János 3-at s többen 1 — 1 szavazatot. Közűlök M auritz  
Rezső és S taub  Mór, a kik legtöbb szavazatot kaptak, a tiszteletbeli tagokká 
megválasztott választmányi tagok helyére lépnek.

2. A vidéki választmány tagjai lettek : a) a közgyűlés jelöltjei közűi 
3 évre : D engi János (Lugos), F ra n k i István (Szabadka), F utó  Mihály (H.-M.- 
Vásárhely). György Lajos (Losoncz), dr. L ucz  Ignácz (Kassa), P app  János 
(Szeged), P eiffer Antal (Temesvár), R o zsn y a y  Károly (Szolnok), Szabó Ignácz 
(Eger), Szőke Endre (Fehértemplom).

Szavazatokat kaptak még: Dóczy Imre (Debreczen) és K örösy Henrik 
(Pécs), kik a vidéki választmány tagjai közűi tiszteletbeli taggá választott 
Géresy K. és a fővárosba költözött Koltai V. helyére lépnek.

b) A körök jelöltjei közül 1 évre : Beszterczebányáról: Czigler Ignácz 
F a ith  Mátyás; Brassóból: R om bauer Emil, Orbán Ferencz és dr. Körösy 
György ; Csurgóról: dr. V ida  Károly ; Eperjesről: Schlott Gyula ; Fiúméból: 
F est Aladár, dr. Berghoffer József és Szabó Samu; Kecskemétről: H a n ú sz  
István és dr. Szom bathy  István; М.-Szigetről: Feld Vilmos, K ardos  Károly 
és D raskóczy Gábor; N.-Kállóból : S ch u r in a  István ; Pozsonyból: P ircha la  
Imre és dr. Schönvitzky  Bertalan ; Selmeczbányáról : Jezsovits Károly; 
Sümeghről: dr. Kellem en  Károly ; Szepesből: Gébé János. Z im a n n  János 
és Dénes Ferencz; Trsztenáról: D ortsák  Gyula; Ungváriból: F ankovich  
Sándor és Zoltsák János ; Zsolnáról: dr. M ayer György.

A főtitkár beterjesztette a beérkezett indítványokat.
1. 33 egyesületi tag indítványozza, hogy dr. Kárm án  Mór 

egyesületi tag tiszteletbeli taggá választassék.
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag és éljenzéssel elfo

gadta. Az elnök kijelenti, hogy az így megüresedett választmányi 
helyre dr. Szigetvári Iván lép elő.

2. Franki István indítványozza, hogy az egyesület kérje fel 
a  nagym. vallás- és közokt. ministeriumot, hogy tűzzön ki pálya

8*
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díjat az iskolai játékoknak középiskolai tanrendszerünknek szerve
zetébe kötelezőleg beillesztési módját tárgyaló munkára.

A közgyűlés az indítványt elfogadja.
3. Dr. Szigetvári János indítványozza : mondja ki a közgyűlés,, 

hogy gr. Széchenyi István születésének századik évfordulóját nem
zeti ünnepnek tekinti és benne részt óhajt venni. E czélból ter- 
jeszsze fel a közoktatási kormányhoz azon kérelmet, hogy az 
említett évfordulót, 1891. szeptember 21-én, középiskoláink iskolai 
ünneppel üljék meg.

A közgyűlés az indítványt éljenzéssel magáévá tette.
4. Franki István indítványozza, hogy az egyesület 25 éves 

fennállásának emlékére egy nagyobb szabású jótékony intézményt, 
talán internatust vidéki tanárok fiai számára, alapítson.

A közgyűlés az indítványt a választmánynak kiadja.
5. Dr. Kis  Sándor a nagybecskereki tanártestület nevében 

az egységes terminológia megalkotása érdekében adott be indít
ványt.

A közgyűlés az indítványt a műszótár készítésére kiküldött 
bizottságnak adja ki.

6. Kardos Albert a jövő évi közgyűlés helyének meghatá
rozása érdekében adott be indítványt. Ezzel összefügg

7. Bartos Fülöp indítványa, ki Szeged város polgármesteré
nek megbízása folytán azt kéri, hogy a jövő évi közgyűlés Sze
geden tartassék meg.

A közgyűlés Szeged város polgármesterének megbízásáról 
örömmel és köszönettel értesül, de mivel a pozsonyi kör még a 
múlt évben meghívta az egyesületet s meghívását most is ismé
telte, a közgyűlés kimondta, hogy jövő évi közgyűlését Pozsonyban 
kívánja megtartani, s mivel most kétszer egymásután Budapesten 
volt a közgyűlés, vidéken is kétszer egymásután fog tartatni s így 
a rákövetkező évben Szeged meghívását veszi igénybe.

Wagner Lajos (Pozsony) köszönetét mond a megtisztelte
tésért, mely Pozsony városát érte s Ígéri hogy a pozsonyi tanárok 
mindent meg fognak tenni, a mi tőlük telik, hogy a közgyűlés 
Pozsonyban sikerüljön.

A köröktől ajánlott programmtételeket a közgyűlés a választ
mányhoz utasította.

A pénztárnok beterjeszti a jövő évre szóló költségvetési 
előirányzatot.
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Budapesten. 1891. július 7-én.

M a y e r  J ó z s e f ,  s. k.
pénztáros.

A közgyűlés ezt a költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadta.

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület költségvetési előirányzata az 1891/92. évre.

Té
tel Bevétel ! Kiadás

frt kr. frt kr.

1 Pénztári maradék......... 640 32
2 150 budapesti tag évi tagdíja á 10 frt 1500 frt 

80 » » >  » á 4 » 320 » 
830 vidéki » » » ä 4 » 3320 »

összesen 5140 frt; ennek 85%-a . . . . . . 4370 —
3 140 előfizető á 4 frt........................................ 560
4 Kamatok, hirdetési és mellékelési díjak......... 350 _
5 A 2000 frtnyi tagdíjhátralékból befoly............. 500 -
6 Vegyes bevételek.............................................. 250 —
7 Közgyűlési költség .......................................... 100 —

8 A Közlöny kiadási költségei (1500 példány után):
nyomdaköltség 40 ív utáh á 31 frt 1240 frt
boríték és fűzés.............................. 225 »
Írói díjak....................................... 750 »
a szerkesztő tiszteletdíja.............  400 »
expeditió.......................................  240 »

I

2855
9 A főtitkár tiszteletdíja....................................... 200 —

a titkár tiszteletdíja.................................. 100 —
a pénztárosnak és gazdának.................... 500 -

10 Könyvkereskedőnek és könyvkötőnek............. 250 —
11 Ügyviteli kiadások............................................ 100 —
12 Az egyesületi helviség költségei:......................

házbér..........................................  1200 frt
szolga..........................................  84 »
világítás és fűtés......................  300 »
újságokra..................................... 250 »
a gazda kiadásai........................  250 » 2084

13 Előre nem látott kiadásokra............................ 400 —
6670 32 6589 —

Marad 1892—93-ra........................................... 81 32
Összesen......... 6670 32 6670 32
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A jövő évi számvizsgálattal dr. Веке Manó, Bogyó Sámuel, 
M aurits Rezső, Pirchala Imre és Wagner Lajos bízatnak meg.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés dr. Károly Gy. 
Hugót és Vámossy Mihályt küldötte ki.

A napirend ki lévén merítve, felszólal

Berecz Antal elnök: Engedjék megezzelt. tagtársak, hogy az orsz. 
középisk. tanáregyesület jubilaris közgyűlését nem mint rendesen, egy
szerű szavakkal, hanem valóságos imádsággal végezzem. Adja a minden
ható Úristen, hogy a jövő 25 esztendőben édes hazánknak fejlődése, 
haladása oly csendben, békességben történjék, mint a lefolyt 25 
esztendőben. Adja a Mindenható, hogy utódaink legalább is oly 
eredményt mutathassanak fel, mint a milyent csekély erőnkkel 
felmutathatunk mi. Isten áldása legyen rajtunk, de első sorban édes 
hazánkon. Ezzel az Orsz. Középisk. Tanáregyesület XXV. közgyű
lését bezárom. (Élénk éljenzés.)

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1891. július 
5., 6. és 7-ik napjain Budapesten tartott XXV. közgyűlésén

jelen voltak:
Gróf Csáky Albin vallás- és közokt. m. kir. minister.
Ráth Károly Budapest főváros főpolgármestere.
Dr. Berzeviczy Albert m. kir. vallás- és közokt. min. államtitkár.
Dr. Klamarik János vallás- és közokt. min. tan.
Kammermayer Károly kir. tan., fővárosi polgármester.
Viola Imre főv. tanácsos, a fővárosi közoktatásügyi előadó helyettese. 
Fenyvessy Ferencz orsz. képviselő.
Dr. Heinrich Gusztáv bpesti tud. egyet. tr.,az orsz. közokt, tanács alelnöke. 
Dr. Kondor Gusztáv budapesti tud. egyet, tanár.
Dr. Simonyi Zsigmond budapesti tud. egyet, tanár.
Dr. Szamosy János kolozsvári tud. egyet, tanár.
Dr. P. Thewrewk Emil budapesti tud. egyet, tanár.
Dr. Lutter Nándor kir. tan., főigazgató, Budapest.
Dunay Fér. főig. Beszterczebánya.
Dr. Erődy Béla a F. J. N. intézet kormányzója Budapest.
Dr. Hómann Ottó főig. Budapest.
Dr. Németh Antal főig. Győr.
Spitkó Lajos főig. Székesfehérvár.

Dr. Alexander Bernát Budapest.
20 Aranyossy Miksa »

Dr. Atzél Károly »
Dr. Badics Ferencz Újvidék.
Bakos János Sz-Fehérvár.
Baksay István Rimaszombat.

25 Dr. Baligó János Nagy-Károly.
Baló Gyula Kaposvár.

Balogh Mór Budapest. 
Bartal Antal Budapest. 
Bartoniek Géza »

30 Bátori Gyula Csurgó. 
Bátori Nándor Budapest. 
Dr. Веке Manó »
Berecz Antal »
Berecz Ede »
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35 Berghoffer József Fiume. 
Bermüller Ferencz Budapest. 
Boekelberg Ernő Budapest. 
Bogyó Samu »
Dr. Bokor József »

40 Dr. Bozóky Endre »
Burián János Losoncz.
Búza János Sárospatak.
Dr. Cherven Flóris Budapest. 
Csáka Károly Zsolna.

45 Deme László Budapest.
Dóczy Imre Debreczen.
Dunay Ferencz Beszterczebánya. 
Edelmann Sebő Szombathely. 
Ekkert Antal Budapest.

50 Endrei Ákos Csurgó.
Fábry János Bimaszombat.
Fajth István Beszterczebánya. 
Felsmann József Budapest.
Fest Aladár Fiume.

55 Dr. Fialovszky Lajos Budapest. 
Franki István Szabadka.
Gáspár János N.-Enyed.
Dr. Gáspár János Temesvár.
Dr. Gerevich Emil Kassa.

60 Dr. Geréb József Losoncz. 
Grabovieczky Leó Budapest. 
Gyertyánffy István »
Dr. Gyomlay Gyula Budapest. 
György Aladár »

65 György Lajos Losoncz.
Hanusz István Kecskemét. 
Hegedűs Károly Budapest. 
Hegyesy Károly Fehértemplom. 
Himpfner Béla Arad.

70 Hlatky Miklós. Sz.-Udvarhely. 
Hofer Károly Budapest. 
Hornischek Henrik Budapest. 
Hruska Lipót Újvidék.
Jurkovich Emil Beszterczebánya. 

75 Kara Gyó'ző Budapest.
Kardos Albert Szentes.
Dr. Kármán Mór Budapest.
Dr. Károly Gy. Hugó »
Dr. Katona Lajos »

80 Király Pál Déva.
Kirchner Lajos Budapest.
Kis Ernő Pápa.
Kiss Lajos Zala-Egerszeg.
Dr. Kiss Sándor Nagy-Becskerek. 

85 Köpesdy Sándor Budapest.
Körösi Henrik Pécs.
Dr. Kőrösy György Brassó. 
Krécsy Béla Kecskemét.
Láday Kázmér N.-Várad.

90 Lasz Samu Győr.
Dr. Layer Antal Losoncz.

Lahne Vilmos Szolnok.
Dr. Lechner László Budapest. 
Lenner Emil Győr.

95 Léderer Ábrahám Budapest. 
Lichtenegger József Budapest. 
Liszka Béla »
Lutter János »
Dr. Mágocsi Dietz Sándor Budap. 

100 Marcsits János Beszterczebánya. 
Dr. Márki Sándor Budapest. 
Mayer József Budapest.
Medgyesy Lajos Kaposvár.
Mikus László Lugos.

105 Mokos Gyula Pápa.
Dr. Molnár István Zombor. 
Müller József Budapest.
Névy László Budapest.
Oherolly János »
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A középiskolai kiállítás.
Az idei közgyűlésnek igen szép és meglepő momentuma 

volt a középiskolai kiállítás. A mily skeptikusan fogadták sok 
helyütt az eszmét, oly örvendetesen csalódtak a kételkedők s 
elismerték, hogy méltó volt e munkáért fáradozni s ezt az eszmét 
megvalósítani. A kiállítás ezért nem volt kifogástalan s hogy 
kellően méltányoljuk, nem szabad az ízetlen magasztalás hangján 
róla szólni. Sok tekintetben hevenyészett, hézagos és fogyatékos 
művel állottunk szemben, a mint ez, a rendelkezésre álló kevés 
pénz és szűk idő mellett, máskép nem is lehetett. Ezt a bizottság, 
mely rendezte, legjobban tudta s az alábbi ismertetésekben, 
melyek többnyire maguktól a rendezőktől származnak, épenség- 
gel nem titkolja. Viszont minekünk is el kell ismernünk, hogy 
nagy gyönyörűséggel szemléltük ezt a tökéletlen kiállítást is s 
hogy minket tanférfiakat is meglepett a középiskolai tanításnak e 
sajátságos képe, mely oly eredeti módon mutatja be a tanítás 
szellemét s tartalmát a tanításra szolgáló eszközök rendszerében. 
S hogy a kiállítás ezt a hatást tehette, épen a rendszeresség 
ama szellemének köszöni, mely a rendezőket nehéz, fárasztó, 
nagy elismerésre méltó munkájukban vezette. A néző gondolatban 
mintegy kiegészítette a föl-föltünő hézagokat s örült annak, hogy 
a kiállítás mint jó vázlat szépen tükrözteti a benne élő eszmét, 
a középiskolai tanításnak mintegy materiális, de a lelket is föltün
tető testéi. Másrészt jó reménynyel töltött el mindenkit a kiállí
tásnak ama második nagy tanulsága, hogy a jobb magyar közép
iskolák fölszerelés tekintetében bizony versenyezhetnek a külföld
del, hogy a tanításban a szemléltetés nagy paedagogiai elve kiváló 
módon érvényesül. A tanáregyesület minden esetre büszke lehet 
e művére. Számos impulzust adott a tanárvilágnak, a hazai 
kereskedőknek s iparosoknak s a mi nem csekély dolog, megmu
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tatta az utat. mikép kell majd 1895-ben, a nagy országos kiállítás 
alkalmával, mely a milleniumi ünnepeknek egyik legkiválóbbja 
lesz, középiskolai oktatásunkat ország-világnak bemutatni. Az 
akkori kiállítás kétségtelenül sokkal szebb és tökéletesebb lesz, de 
ezt ép annak fogja köszönni, hogy a tanáregyesület a maga 
szerény eszközeivel, csak bizottságának önfeláldozó munkássá
gával, elkészítette a kiállítás vázlatát, mintegy megtartotta a 
főpróbát, melynek tanulságai becses útmutatást fognak szolgál
tatni az országos kiállítás rendezésének.

*
°A következőkben adjuk a kiállítás részletes ismertetését, 

többnyire a rendezők tollából vagy más szakemberektől, és a 
magunk részéről csak még a kiállítás ünnepi megnyitásának 
leirását bocsátjuk előre.

A kiállítást a közgyűlés első napján nyitották meg. A város
házától a közokt. minister urat majdnem az egész gyűlés kísérte 
az Ujvilág-utczába, a felső leányiskola helyiségeibe, a hol a kiál
lítási bizottság tagjai, Staub Mór elnökkel élükön a díszteremben 
várták a minister urat. Staub elnök a következő szavakkal fogadta 
a minister u ra t:

Nagyméltóságú Minister ú r ! Kegyelmes Urunk ! Jól szervezett 
és rendezett kiállítás mindig egy megtestesített eszmét képvisel és a 
ki akar, az mindig okulni valót talál a még oly szerénynek látszó 
kiállításban. Kiállításunk rendezésénél különösen az a czél lebegett 
szemünk előtt, kimutatni először azt, hogy a taneszköz ép oly fontos, 
de sok esetben még fontosabb, mint a tankönyv; másodszor azt, hogy 
a taneszközök dolgában a magyar középiskolai tanárvilágban is meg
van a kellő érzék és a kellő iparkodás, és harmadszor azt, hogy 
annak megfelelőleg egyes iparosaink is örvendetes és dicséretes tevé
kenységet fejtenek ki. A legtöbb itt kiállított taneszköz vagy magyar 
tanár által van kieszelve ill. megszerkesztve, vagy magyar iparos által 
készítve és e tekintetben, ha visszapillantok az 1885. évi országos 
kiállításra, tiszta lélekkel mondhatom, óriásilag haladtunk. A mi e 
termekben mint nem magyarországi készítmény van kiállítva, pedig 
nem sok van belőle, azt oda tettük, azért, hogy hasznos voltára figyel
meztessük egyrészt tanártársainkat, másrészt taneszközkészítőinket. 
Kiállításunknak mintegy függelékét képezi a középiskolai tanárok iro
dalmi, illetőleg művészeti munkálatainak csoportja. Őszintén sajnáljuk, 
hogy a szándékunk iránti közömbösség csonkán hagyja kiállításunkat, 
de jól tudjuk azt is, hogy nem a kötetek vastagsága vagy száma
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tanúskodik mindig az iró tevékenységének hasznos és kiváló voltáról, 
de kiállításunk eme része is bizonyságot tesz arról, hogy a magyar 
középiskolák tanárainak egy jelentékeny része teljes erejével és kitűnő 
eredménynyel vesz részt hazánk kulturális haladásának előmozdí
tásában.

A minister válaszában kiemelte, hogy örömmel jött a kiállí
tás megnyitására, mert nagyban érdeklődik iránta. Megígérte, hogy 
behatóan szemléli meg a kiállítást és kijelentette, hogy a kiállítást 
tanulmányozó bizottságot is azért nevezte ki, hogy azoknak jelen
téséből világos képet nyerjen mindazon tanszerekről, a melyeket 
hazánkban készítenek és azokról is, a melyeket ezentúl itt gyárt
hatnak.

Az elnök kalauzolása mellett mintegy másfél óráig időzött a 
minister a kiállításon, — minden egyes teremben élénken tuda
kozódott a hazai termékek után. Legtovább időzött a minister 
a fizikai kiállításon, a classika és modern phlologia osztályában. 
Végignézte, hogy miképen készít dr. Kiss Károly tanítványa egy 
üvegtanszert és nagy megelégedését fejezte ki dr. Kiss Károlynak. 
— A fizikai teremben Eötvös Loránd  és Jedlik Ányos készü
lékei ragadták meg figyelmét. — A tanárok irodalmi munkássága 
is fölötte érdekelte a ministert. Több Ízben tudakozódott Szerelem
hegyi Tivadar csoportbiztostól az egyes kiállítók után. A minis- 
ternek feltűnt Berecz Antal és dr. Staub Mór nagy irodalmi mun
kássága. Itt még Edelmann Sebő szombathelyi tanárnak vetíthető 
készüléke bilincselte le a minister figyelmét. A Ferencz József 
nevelő-intézet kiállítását is megtekintette. Egy kardot a kezébe 
vett és megjegyezte, hogy a kard hátsó lapjára ő felsége látoga
tásának idejét be kell vésni. Különösen tetszett a ministernek az 
iskolaépületek tervrajzainak gyűjteménye és a tanulók egyes viszo
nyait feltüntető táblázatok. Itt dr. Беке Manó szolgált felvilágo
sítással.

A minister távozása alkalmával Berecz Antal meleg 
szavakban megköszönte a ministernek látogatását, mire Gsáky 
Albin gróf minister újból megjegyezte, hogy nagyon örült a látot
taknak és kifejezte abbeli reményét, hogy e kiállítás a magyar 
tanügynek nagy hasznára fog válni.

A rendelet, melylyel a minister úr a bizottságot összehívta. így hang
zik : «Jóllehet, középiskoláink fölszerelésének nagy része újabb időben már 
hazai gyárakból és műhelyekből kerül ki, még mindig vannak taneszközök, 
melyeknek itt a hazában való előállítására nem akadt vállalkozó. Minthogy 
oda törekszem, hogy középiskoláink idővel összes fölszerelési szükségletüket 
a hazai iparból fedezzék, mindenekelőtt megállapíttatni kívánom, hogy mely 
taneszközöket képes már a hazai ipar előállítani, s melyeket kellett eddig, 
bár hazai czégek közvetítésével, külföldről hozatni, továbbá azt is, hogy ez
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bár hazai czégek közvetítésével, külföldről hozatni, továbbá azt is, hogy ez 
utóbbiak közül fokozatosan melyeket lehetne itthon előállítani. E végből 
bizottság megalakítását tartom szükségesnek, a mely kiindulva a középiskolai 
tanáregyesület ez idei kiállításának megtekintéséből s megszemlélve több 
középiskola tanszergyűjteményeit, valamint a fővárosi tanszerkészítők és 
kereskedők telepeit s összeírva azokat az egyéneket, a kik az országban 
tanszerek készítésével foglalkoznak, a mostani állapotnak ekkép való konsta- 
tálása után a további teendők iránt javaslatokat tenni lesz hivatva. E bizott
ságban az elnökléssel dr. K la m a r ik  János ministeri tanácsosomat bíztam 
meg; alelnökévé pedig Berecz Antal, budapesti áll. felsőbb leányiskolái 
igazgatót nevezem ki.

Az első értekezlet július hó 6-án, délután 6 órakor tartatott a ministe
rium II-ik emeleti tanácskozási termében. Az elnök üdvözölvén a tagokat, 
kifejtette a bizottság czélját. A bizottság megállapodott abban, hogy 11 
csoportra oszlik, mindenik csoport más-más osztályt fog tanulmánya 
tárgyává tenni és tapasztalatairól bő jegyzeteket csinálni. Október elején 
azután folytatják működésüket, megtekintik az iskolákkal kapcsolatos ipar
telepeket, iskolák felszereléseit és ehhez képest fognak azután a ministernek 
jelentést tenni. A minister engedélyével a bizottság a következő tagokkal 
egészítette ki magát: Hornischek Henrik. Bartoniek Géza, Dietz Sándor, 
Reichenhaller Kálmán, Márki Sándor, dr. Schuschny Henrik, Köpesdy 
Sándor középiskolai-, Fölser István, Wartha Vincze műegyetemi tanárok, 
Thék Endre iparos és Morelli Gusztáv metsző.

I. A kiállítás története.

Midőn az 1890. évi deczember hó 9-én tartott választmányi 
ülésen a jubiláris közgyűléssel kapcsolatban létesítendő kiállítás 
eszméje fölmerült és a tervezet elkészítésével a választmány cse
kély személyemet bízta meg, nyilvánvaló volt, hogy e kiállítás
nak föl kell tüntetnie a középiskolai oktatásügy jelenlegi álla
potát, annak, különösen a lefolyt 25 év alatti óriási haladását 
és mint az egyesület kiállításának, föl kell tüntetnie a magyar 
középiskolai tanárságnak a magyar kultúra terén kifejtett mun
kásságát. E czél megvalósítására alkalmasnak látszott ama ter
vezetet, melyet a választmány következő ülésén bemutattam és 
melyet a Közlöny annak idején közölt.

A választmány e tervezetet magáévá tette s a végrehajtással 
is engem bízott meg, illetőleg felhatalmazott, hogy alakítsak egy 
bizottságot a kiállítás eszméjének megvalósítására. A következő 
választmányi ülésen Klcmiarik ministeri tanácsos úr indítvá
nyára a tervezet azon részét, mely a tanulók munkásságára 
vonatkozott, a választmány elejtette, mivel az idő rövidsége meg
akadályozta volna iskoláinkat abban, hogy a tanulók oly munká
lataival lépjenek fel, a melyek nemcsak a szakférfiak, hanem a 
nagy közönség méltánylását is kiérdemelhetnék. így tehát a kiállítás 
tisztán arra szorítkozott, hogy benne a tanítás eszközeit, iskolák 
felszereléseit, normál-gyűjteményeket és kiváló eszközöket, statisz
tikai grafikus táblázatokon a középiskolai oktatásügy haladását,
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iskolai épületeket, a tanáregyesület és a tanárok munkásságát, ez 
utóbbit az irodalom és művészet terén, tüntesse fel. A kiállítás 
helyéül a választmány az V. kér. állami főreáliskolát jelölte meg, 
melyet Hofer Károly igazgató úr készségesen át is engedett e 
czélra. Előre látható volt, hogy a kiállítás tetemes költséggel jár, 
azért először tájékozódnunk kellett az iránt, mikép lehetne a költ
ségeket előteremteni. Első sorban arra számítottunk, hogy a keres
kedők, a kiknek érdekében áll az oly kiállítás létrejötte, melyen 
az ország középiskolai tanárságának tetemes és tekintélyes része 
megfordul, fogják a költségeket fedezni; második sorban az állam 
és a főváros támogatását is reméltük. Fáradozásunkat siker koro
názta. Wodianer F. és fiai könyvkereskedő czég volt az első, 
mely kérésünknek bőkezű módon tett eleget: a kiállítás czéljaira 
100 irtot és az összes nyomtatványoknak ingyen való előállítását 
ajánlva fel. Azonkívül adtak: Rigler József Ede 50 frtot, Hölzel- 
féle geogr. intézet 50 frtot, Eggenberger-féle könyvkereskedés 
50 frtot. Athenaeum  25 frtot, Károlyi György papirkereskedő 
20 frtot és Singer és Wolfner-féle czég 20 frtot, összesen tehát 
315 frt gyűlt össze ez úton. Ehhez hozzájárult azután a főváros 
nagylelkű adománya, mely a kiállítás anyagi sikerét biztosította. 
Egyesületünk elnöke által a fővároshoz benyújtott kérvényünknek 
ugyanis azon eredménye lett, hogy a főváros közönsége 400 frtot 
ajánlott fel a kiállítás költségeinek fedezésére.

A legelső feltétel, az anyagi erő, mindjárt az első felajánlá
sok által némileg biztosítva lévén, a további munkálatok megkez
dése végett megalakítottuk a kiállítási bizottságot, melynek elnökévé 
dr. Staub Móricz urat kértük fel. E bizottság végleg helyben
hagyta a tervezetet, továbbá a felszólító levelek szövegét, melyek 
közül az egyik a kereskedőkhöz, a másik a kartársakhoz és a 
harmadik az igazgatókhoz volt intézve. E felhívások a Közlönyben 
is megjelentek. E felszólításokat csak márczius 15-én küldhettük 
szét, közvetlenül a húsvéti szünnapok előtt. Elküldtük minden 
ismertebb kereskedőnek, a ki tanítási eszközök és tanszerek készí
tésével foglalkozik; továbbá minden intézet igazgatójának, hozzá
csatolva nehány példányt a kartársak részére. Április közepén 
járt le a jelentkezés határideje. A határidő lejárta idején oly kevés 
volt a jelentkező, hogy az április 13-án tartott választmányi ülés
ben azt kellett jelentenem, hogy, ha csak a napokban kedvező 
fordulat be nem áll, a kiállítást részvétel hiánya miatt nem ren
dezhetjük. Szerencsére április 14-ike után a jelentkezések egész 
özöne érkezett és minden levélből, melyet vidéki kartársainktól 
kaptunk, láthattuk, hogy a kiállítás eszméje élénk visszhangra 
talált és igen sok helyütt lelkesen karolták fel az ügyet.

Április hó elejétől fogva a kiállítási bizottság élénk munkás
ságot fejtett ki s hetenkint legalább egyszer ülésezett. Elhatározta,

1
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hogy a kiállítás helyéül a felsőbb leányiskolái épületet választja, 
mely a város középpontjában lévén, a nagy közönség számára 
hozzáférhetőbb, mint a Markó-utczai reáliskola. Berecz Antal 
igazgató űr nemcsak készségesen engedte át a helyiségeket, hanem 
minden tekintetben szóval és tettel támogatta is a bizottságot 
munkájában, a miért a legnagyobb köszönettel tartozunk neki. 
A ki látta a kiállítást, az ismeri azt az áldozatot, melyet Berecz 
igazgató űr hozott, midőn az osztálytermeket kiüríttette, a termek 
léezezését megengedte, az összes helyiségeket a kiállítás czéljaira 
átadta.

Helyén való lenne, hogy részletesebben foglalkozzam a bizott
ság munkásságával: különösen pedig dr. Staub Mór, Paszlavszky 
József, Szemlér Mihály, Köpesdy Sándor, dr. M árki Sándor, 
Szerelemhegyi Tivadar, Pavlicsek Sándor, Dietz Sándor, Hor- 
nischek Henrik, dr. Schuschny Henrik és Szaffka Manó uraknak 
önfeláldozó tevékenységét ecseteljem. De őket legjobban magasz
talja az elért eredmény, azért csak a bizottság tárgyalásai mene
tének rövid leirására szorítkozom.

A beérkezett jelentkezéseket csoportokba szedtük, minden 
ülésben számot tartva arról, eddigelé mink van és megállapítva, 
hogy az egyes csoportokból mi hiányzik, kihez kell fordulnunk a 
hiányok fedezése végett. Természetesen e hiányok pótlása rend
szerint sok utánjárásba került s az illető kiállító urakat sokszor 
személyesen föl kellett keresni s a részvételre rábeszélni. A rend
szeres gyűjtemények összeállítását a bizottság tagjai vállalták 
magukra.

Nagyban megkönnyítette a bizottság munkáját az a körül
mény, hogy a legnagyobb gyűjtemények tulajdonosai, egyetemi és 
műegyetemi tanáraink, készségesen engedtek kérelmünknek. Kiállí
tásunk fénypontjai közé tartoztak is azon gyűjtemények, melyek 
báró Eötvös Loránd, Szabó József, Jurányi Lajos egyetemi, 
Entz Géza és Fölser István műgyetemi tanárok gyűjteményéből 
és az egyetemi üvegfúvó-intézetből, dr. Kiss Károly úrtól kerül
tek ki.

Nem kisebb köszönettel tartozunk ama középiskoláknak, a 
melyek készségesen engedték át gyűjteményeik egy részét a kiállí
tás illető csoportjainak teljessé tételéhez. A 11. kér. főreáliskola 
természetrajzi, a V III. kér. főreáliskola geometriai, a tanár
képző-intézet gyakorló főgymnasiuma  természetrajzi, a VII. kér. 
állami főgymnasium  classica-philologiai és történeti gyűjtemé
nyének egy-egy, hol kisebb, hol nagyobb részét,'a  IV. kér. közs. 
főreáliskola összes rajzasztalait, a felsőbb leányiskola pedig 
gyűjteményeinek nagy részét és összes használható bútorzatát bo
csátotta rendelkezésünkre; nem szólva azon többi intézetekről, 
melyek a maguk elhatározásából, minden utánjárás nélkül küldték 
el becses és értékes tárgyaikat.
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A jelentkezéseknek meghosszabbított határideje is lejárván, 
a bizottság csoportokra oszlott, mindenik csoport rendezésére egy
két tag vállalkozott. A csoportok és azok rendezői a következők 
voltak:

I. csoport: Könyvek, író- és rajzeszközök. Rendezői:
Szemlér Mihály és Köpesdy Sándor.

II. csoport: Physika, chemia. E csoport rendezésével eleinte
Kemény Ferencz urat bíztuk meg, a ki 
azonban kénytelen volt e megbízatásáról 
lemondani s így szükségből az utolsó pil
lanatban Bartuniek Géza és dr. Kiss Ká
roly urak vállalkoztak a csoport rendezésére.

III. csoport: Geometria. Rendezője Hornischek Henrik.
IV. csoport: Természetrajz. Rendezői: dr. Dietz Sándor,

Paszlavszky József, Pavlicsek Sándor és 
dr. Staub Móricz.

V. csoport: Földrajz, történelem. Rendező: dr. M árki
Sándor.

VI. csoport: Történelem, classikus és modern irodalom.
Rendezők: dr. M árki Sándor és Köpesdy 
Sándor.

VII. csoport: Egészségtan, tornászat. Rend.: dr. Schuschny
Henrik és Szaffka  Manó.

VIII. csoport: Iskolaépületek képei és tervei. Rendező : dr.
Веке Manó.

IX. csoport: Tanáregyesület kiállítása. Tanárok irodalmi
munkái. Rendezők : dr. Веке Manó és Sze
relemhegyi Tivadar.

X. Tanárok képzőművészeti működése. Rendezők: Szemlér
Mihály és Sándy  Gyula.

Nagyon is hiányos volna e vázlat, ha említésen kívül hagy
nám, hogy a kiállítás létrejötteért rendkívüli köszönettel tartozunk 
középiskolai ügyeink vezetőjének dr. Klamarik János ministeri 
tanácsos úrnak, a kinek a kiállítás tervezetét előzetesen bemutat
tuk s a ki az első pillanattól fogva, bár rövidnek tartotta a ren
delkezésre álló időt, mindent elkövetett., hogy ott, a hol lehetett, 
a kiállítás ügyét előmozdítsa. Neki köszönhetjük a kiállítás egyik 
legérdekesebb részét, а VIII. csoportot, melyben az ország összes 
újabb középiskolai épületeinek képei és azok tervei foglaltattak; 
a tervek és képek legnagyobb részét maga a ministerium állította 
ki, és hogy a gyűjtemény teljes legyen, az utolsó pillanatban a 
ministeri tanácsos űr magánleveleket irt az illetőknek, hogy a 
hiányzó tervek és képek beküldessenek — és valóban azok közül, 
a melyeket be akartunk mutatni, nem hiányzott egy sem.

Hogy a kiállítás ne tűnjék el nyomtalanul a hazai közoktatás



ügy történetében, a kormány egy tanulmányozó bizottság kineve
zését határozta el, melynek feladatául tűzte ki, hogy tanulmányozza 
a kiállítást és abból kiindulva, hazai tanszerkereskedőink és ipa
rosaink telepeit, hogy megállapítsa, minő eszközök készülnek itt 
a hazában, minő eszközöket kell a külföldről behoznunk és javas
latot tegyen az iránt, hogy mi módon lehetne fokozatosan közép
iskoláink összes szükségleteit itthon fedezni.

A kormány ezen intézkedésének, de különösen annak, hogy 
ez intézkedést előzetesen közölhettük, köszönhetjük, hogy a kiállí
tás az utolsó pillanatban kapta leghatalmasabb lendületét. Keres
kedőink ésr iparosaink szívesebben jöttek és sokan, kik addig 
vonakodtak volt, most átlátva a kiállítás jelentőségét és czélját, 
részt vettek a kiállításban. Hadd említsem meg végül azt a jellemző 
részletet, hogy Klamarik ministeri tanácsos úr a rendezés tartama 
alatt majdnem naponta a tikkasztó hőségben eljött a kiállítás helyi
ségeibe és mély belátásával a rendezésben is támogatott bennünket.

Még a ki a kiállítást alaposan tanulmányozta is, alig alkot
hat magának hű képet arról a munkáról, melyet a bizottságnak 
végeznie kellett, hogy a kiállítást létrehozza. Megesett, hogy egy- 
egy részlet oly nehézséget gördített a bizottság működése elé, 
melynek szabad mozgását rendkívül megkötötte a kellő materialis 
eszközök hiánya, hogy a kiállításnak sorsát is veszélyben láttuk. 
Hadd említsek csak egyet. Az utolsó pillanatban a megígért szek
rényeket a kereskedelmi múzeumnak a temesvári kiállításra kellett 
szállítania, nem voltak szekrényeink. Úgy segítettünk magunkon, 
hogy helyükbe az asztalok felhasználásával állványokat készítet
tünk s azokat bevonattuk, mindig ügyelve arra, hogy a lehető 
legkevesebbet költsük.

A termek a tárgyak befogadásához készen állván, megkez
dődött a tárgyak elhelyezése, elrendezése. A nagy tornacsarnokban 
felhalmozott tárgyak kicsomagolása, az egyes csomagokról jegyzék 
készítése, a tárgyak csoportosítása, a termekbe szállítása és elhe
lyezése majdnem 3 heti munkájába került a bizottságnak. Naponta 
reggeltől estig dolgoztak a csoportok rendezői a legnagyobb erő
megfeszítéssel, mindenütt a lehető legkevesebb segítséget véve 
igénybe, nehogy ez amúgy is tetemes költségeket nagyon is sza
porítsák. Igen nagy munkájukba került a csoportrendező uraknak 
a katalógus elkészítése abban az időben, a mikor a rendezés mun
kája minden perczüket igénybe vette. A katalógust, mely 7 ívre 
terjed s melynek nyomtatási költségeit jórészt a kereskedő urak 
hirdetési díjaival fedezhettük, látogatóink közt 1000példán у ban ingyen 
osztogattuk. A ki látta a buzgóságot, a melyet a csoportrendező 
urak kifejtettek bizonyára nagy örömet érzett azon, hogy az egye
sületnek a középiskolai oktatásügy érdekében kifejtett eme mun
káját minő odaadással végzik annak munkás tagjai. A kiállítás
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sikere bőven kárpótolta őket, más jutalmat egyik sem kívánt mun
kájáért, Ha azt mondjuk: siker, ez nem jelenti azt, hogy a kiállí
tással elértük mindazt, a mit elérni akartunk: mert ahhoz való
ban kevés volt az idő és a bizottság ismerte legjobban a kiállítás 
hiányait, mert hiszen munkájának egyik legfontosabb része épen a 
hiányok pótlására irányult. Megelégedésünk csakis onnan ered, 
hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel s a szűkén kimért idő
ben, meggyőződésünk szerint, elértük majdnem mindazt, a mit 
elérnünk lehetett.

Nézzük röviden, mi az, a mi a kiállításból a középiskolai 
tanárság okulására szolgálhat, a nélkül, hogy a részletekbe téved
nénk, mert a részleteket az illető csoportok ismertetésénél kell 
majd kiemelni.

Összegyűjtötte a kiállítás a physikai, chemiai, geometriai, 
rajzi, természetrajzi, geographiai, históriai és irodalmi tanítás és 
tornászat azon eszközeit, a melyek felkeresése a fővárosba rándult 
kartársainknak vagy egyáltalán nem lett volna lehetséges, vagy 
legalább rendkívül sok utánjárásba és idővesztegetésbe került volna. 
Együtt voltak a tanításnak oly újabb eszközei, melyek igen sok 
kartárs előtt ismeretlenek még: itt voltak a Kiss Károly egyetemi 
üvegfúvó-intézetéből kikerült eszközök, melyeknek egy része az 
egyetemi oktatás czéljaira szolgál ugyan és csakis magának az 
intézetnek működését volt hivatva feltüntetni, túlnyomó része azon
ban a középiskolai oktatás körébe vág; továbbá b. Eötvös Loránd 
eszközei, melyeket hazai physikusainknak most már nem ismerni 
nem lehet, minthogy ez eszközök közűi több világhírű kutatásokra 
adott e kiváló tudósunknak alkalmat. A Calderoni czég iparko
dott kiállításában feltüntetni, melyek a már itthon készülő eszkö
zök és egyúttal oly gyűjteményt állított össze, a melynek egy 
középiskolából sem szabadna hiányoznia. A természetrajzi csoport
ban a magánkiállítók igen érdekes tárgyakkal versenyeztek s kar
társainknak módjukban állott megismerni a természetrajzi tárgyak
kal kereskedőket, hogy tudják, kihez forduljanak beszerzéseiknél. 
A rendezők által összehordott anyag pedig bizonynyal kartársaink 
beható okulására szolgált nemcsak a tárgyak csinossága és 
czélszerűsége, hanem a rendezés módja által is; mert teljes nor
mál-gyűjteményeket láthattak itten. Különösen érdekesek voltak 
a természetrajzi képek, melyek hazánkban egyátalán nem készül
nek még és arról tanúskodnak, hogy a tanár maga, vagy esetleg 
jobb tanítványaival együtt minő szép és érdekes szemléltetési 
eszközöket teremthet. Az ásványtani és kőzettani csoportban pedig 
azt láthattuk, hogy hazai vidékeknek itt-ott megjelenő rajzaiból 
minő szép, rendszeres gyűjteményi lehet összeállítani. Ugyanilyen 
tanulságos volt a geometriai csoport, mely ezenfelül még a rende
zés csinosságával is általános érdeklődést keltett. A geographiai
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csoportban, melyet leginkább a Hölzel-féle czég képviselt, e czég- 
nek első magyar felirású térképeit láthattuk, melyek még nem 
készültek ugyan itthon, de már augusztus 1-től fogva ezen intézet 
Kogutowicz Manó úr vezetése alatt itthon működik. A geographiai, 
valamint a históriai csoportban különösen meglepő volt a rende
zők azon eljárása, hogy oly tárgyakat használtak fel a középiskolai 
oktatás czéljaira, a melyek nem tanítási eszközöknek készültek, 
de minden iskola által könnyen beszerezhetők. Ott voltak pl. 
Rumbold papirkészítményei, melyek ez idő szerint még tanítási 
eszközül nem igen használtatnak, mostani alakjukban nem is igen 
használhatók; de némileg tökéletesítve, a történelmi tanítás segéd
eszközeivé válhatnak. A kiállítás felhasználta a hazai művészet és 
ipar termékeit is oktatási czélokra : folyóiratokban és képes lapok
ban megjelenő illusztratiókból egész gyűjtemények készültek, me
lyek hasznos szolgálatot tehetnek. Az ungvári agyagipar-társulat 
által készített szobrocskák a hazai történet és irodalom tanításában 
s egyúttal díszítésül is használhatók. Divald Tátraképei, melyek 
bármely teremnek díszéül szolgálhatnak, a geographiai tanításnak 
jó eszközei. A kiállítás ezen csoportjából kiemelendő még, hogy 
itt jelenik meg először nyilvánosan a skioptikon. mint fontos taní
tási eszköz. Kemény Ferencz és Edelmann  Sebő diapositiv képei 
a kiállítás ezen részének díszeit alkották.

A kiállításnak egyik leggazdagabb osztályát képezte az egész - 
ségtani és tornászati osztály. Az előbbiben érdekes táblázatokban 
mutatott be dr. Schuschny Henrik a tanulókra vonatkozó nehány 
hygieniai tekintetben fontos kimutatást és Szaff'ka Manó a torná
szat hatását az izomzatra és a test fejlődésére; a tornászati cso
portban pedig a legváltozatosabb és legérdekesebb tornászati 
eszközök voltak kiállítva és általános meglepetést szült, hogy e 
tekintetben hazai iparunk minő előrehaladott állapotban van. A 
tornászainak hazánkban az utóbbi időben beállott hatalmas fel
lendülésének hű képét adta a kiállítás ezen csoportja. Egész új 
és meglepő volt a középiskolai kézimunka tanítására vonatkozó 
gyűjtemény.

A kiállítás igen nagy részét a könyv- és papirkereskedők 
foglalták el, a kik nemcsak a legváltozatosabb és sok tekintetben 
új. különösen vidéki kartársaink előtt ismeretlen dolgaikkal lepték 
meg a látogatókat, hanem egyúttal magával a kiállítás felszerelésé
vel is szép látványt nyújtottak. Nem volt eddigelé még kiállításunk, 
a hol fényesebb csoportozatot láthattunk volna, mint itt, a hol 
Rigler. Wodianer, Leitner, Ráth, Lauffer s más kereskedőink állítot
ták ki a középiskolai tanítás szempontjából fontos tárgyaikat, me
lyek gazdagságáról a katalógus* tanúskodik és melyek hasznos és

* E helyen említem, hogy a katalógusból tévedésből a Kókay és az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés tárgyai kimaradtak.

9
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czélszerű voltát a kormány által kiküldött bizottság van hivatva 
megállapítani. Azt már első pillanatra láthattuk, hogy az 1885-iki 
országos kiállítás óta is jelentékenyen haladtak e tekintetben 
kiadóink és kereskedőink. A Rigler czég gyönyörű tárgyai két 
csoportban voltak: az egyikben hazai készítmények, a másikban 
külföldiek voltak és bizony egyes hazai gyártmányok szépség tekin
tetében nemcsak hogy elérik, de talán felül is múlják a külföldieket. 
A kiállítással kapcsolatban bemutatott gyártelep működése is meg
lepte kartársainkat. Wodianer kiadványai mindnyájunk előtt isme
retesek; de különösen feltűntek itthon készült illustratiói; Ráth 
díszes könyvei a tanuló ifjúság ízlésének fejlesztésére és tanári 
könyvtáraink díszére szolgálnak. Még csak kereskedőinknek azon 
érdemét akarom kiemelni, hogy nem rettentek vissza ama tetemes 
anyagi áldozatoktól, a melyekkel kiállításuk járt. A középiskolai 
oktatásügy haladását a legutóbbi években mi sem bizonyítja job
ban, mint a kiállítás Vili. csoportja : a középiskolák tervei és képei. 
Itt az volt a szándék, hogy bemutassuk középiskolai épületeinket 
és a hol lehetséges, egymás mellé állítva a régi és új épületeket, 
láttassuk azt a haladást és emelkedést, a mit a középiskolai épü
letek terén tapasztalunk.

A kiállítás következő csoportját alkotta a tanáregyesület kiállí
tása, melyben egyrészt az egyesület a maga működését mutatta 
be kiadványaiban, másrészt általam készített graphikonokon 
magának az egyesületnek fejlődését és a magyar középiskolai 
oktatásügy fejlődését mutatta be. E graphikonok közűi az első a 
középiskolai tanulók számát tüntette fel 1867-től 1891-ig, a má
sodik a gymnasiumok és reáliskolák közti megoszlását a tanulók
nak, a harmadik a tanulók fölebb vonulását tüntette fel az I-től 
a VIII osztályig a gymnasiumban és reáliskolában, a negyedik a 
tanulók előmenetelét, az ötödik a tanárokra vonatkozó kimutatá
sokat, a középiskolai törvény megalkotása előtti állapotot a jelen
legivel egybevetve, a hatodik a középiskolák költségeinek változá
sát tünteti fel és az utolsó, a melyet e füzethez mellékelten látnak, 
kartársaink, a tanáregyesület tagjainak számát tünteti fel 1867-től 
1891-ig. Idehelyeztünk el nehány vidéki iskolára vonatkozó graphi- 
kont is. E csoportban volt a tanárok irodalmi munkásságának 
feltüntetése, melynek czélja volt bemutatni, hogy a középiskolai 
tanárság a tanítás munkáján kívül mennyiben szolgálja a hazai 
kultúrát. E csoport összeállítása rendkívül fáradságos volt; mert 
igen sok kartárs szerénységből s igen sok közönyösségből tartóz
kodott a részvételtől. Innét volt, hogy e csoport — ámbár így is 
elég tekintélyes volt (vagy 2000 könyvet tartalmazott) — csak töre
dékesen mutatta be a hazai középiskolai tanárok által kifejtett iro
dalmi munkásságot. Az utolsó csoport, a művészeti, hasonlóképen 
igen fogyatékos volt; de az a kevés is láttatta, hogy nemcsak az
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irodalom, hanem a művészet is sokat köszön a tanároknak. Itt 
még azt is fel akartuk tüntetni, minő hasznos munkásságot fejt
het ki a rajz tanára vidékének rajzban való ismertetése, műtár
gyak rajzban való megörökítése és illustratiók készítése terén; 
továbbá minő hasznos munkát végez, mikor szakmáján kívül más 
tárgy szemléltető oktatásának is szolgálatába áll. Ezt a czélt, be 
kell vallanunk, nem érhettük el, mert csak egy-egy kiállító munkái
ban tüntethettük fel.

Egészben véve a kiállítással a bizottság által kitűzött czélt 
megközelítettük és ha majdan egy nagyobb kiállításon kell bemu
tatnunk, hogy a magyar középiskola mi volt és mivé lett, ha 
majdan az egész ország színe elé kell lépnünk, akkor biztosan 
nemcsak megközelítjük, hanem e czélt el is érjük, még pedig oly 
mértékben, a minőben eddigelé még kiállítás a középiskolai okta
tásügyet fel nem tüntette. Ha ez bekövetkezik, ügy kétségkívül a 
főérdem az egyesületé, mely a következő kiállítás útját egyengette 
s megmutatta, hogy melyek ily kiállítás feladatai s mikép lehet 
csekély anyagi eszközökkel, szűkre szabott időben is e feladatokat 
megoldani.

Dr. Веке Manó.

II. A kiállítás részletes ismertetése.

I. csoport. Könyvek. író- és rajzeszközök.

Az I. csoport az iró- és rajzeszközöket, meg a könyveket 
foglalta magában. A kiállított tankönyvekről, ifjúsági iratokról stb. 
nemszóluuk, csak az iró- és rajzeszközök fölött akarunk szemlét 
tartani, melyek így együtt valóban igen tanulságos képet nyújtanak. 
Összesen négy papirkereskedő-czég vett részt a kiállításban: 
Károlyi György, Lettner M. L. és fia, Sziklai J. és fia utóda és 
Bigler József Ede. A benyomás, melyet a felsorolt czégek kiállítása 
a nézőre tesz, általában kedvező. Igen szép képet nyújtanak az 
ügyesen elrendezett tárgyak s behatóbb megtekintés után kellemesen 
érinti az embert papirkereskedőink azon törekvése, hogy egyfelől 
az eszközöket, melyekkel a gyermek mindennap foglalkozik, minél 
egyszerűbbé, könnyebben kezelhetővé, praktikusabbá s másfelől 
a hygienia követelményeinek is minél inkább megfelelővé tegyék. 
Egy másik dicséretes törekvés, melynek nyomait a kiállításon észlel
hettük, az, hogy igyekszenek az általuk elárusított tárgyakat itt, 
hazánkban készíttetni, tehát e téren is a hazai ipart fejleszteni. 
E tekintetben ugyan még elég a kívánni való, de már a törek
vés is elismerést érdemel.

Károlyi György, Leitner M. L. és Sziklai J. és fia különböző 
irkákat, rajzfüzeteket, rajztömböket, tollakat, czeruzákat stb. állí-

9*
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tottak ki. Ezek nagyrészt külföldi gyártmányok. Mindegyiknek van
nak ugyan saját irkái, rajzfüzetei s rajztömbjei, de nem ők készítik, 
ők csupán az elárusítással foglalkoznak. Czeruzák, tollak, vonalzók, 
rajztáblák, hazánkban egyáltalában nem készülnek, azonban az 
iró- és rajzfüzeteket s rajztömböket a felsorolt három czég is itt 
készítteti. A papirost valamely helybeli vonalzó-intézetben vona- 
loztatja, a borítékot itt nyomatja s azután valamely könyvkötővel 
füzeti össze az irkákat. Könnyen belátható ez eljárás hátránya. 
A papiros a sok ide-oda hordozás által romlik, piszkolódik. Esetleg 
nedves időben, esőben szállítják, a mi főleg a rajzpapirnak igen 
árt. Rigler József Ede arra törekszik, hogy a tárgyakat, melyeket 
elárusít, maga készítse is, az ő kiállítása a tárlaton a legnagyobb 
és legteljesebb volt. Már a külső elrendezésben is mutatkozott az 
öntudatos törekvés. Külön csoportban voltak kiállítva a külföldi 
gyártmányok és külön csoportban a czég saját készítményei. Ez 
az egyedüli czég, mely olyan czikkeket állított ki, melyek egészen 
saját gyártelepén készülnek. S ez a gyártelep valóban igen csinos 
dolgokat produkál. De nemcsak az az érdeme van meg, hogy 
czikkei saját gyártelepén készülnek egészen, hanem tekintettel van 
arra is, hogy czikkei praktikusak és a hygiena követelményeinek 
megfelelők legyenek. így a Rigler-czég hozta forgalomba és készíti 
az u. n. s z e m k i m é l ő  irkákat, melyeknek főelőnye a sárgás színű 
(chamois) papír szürke vonalozással. Ez a papír nem sérti úgy a 
szemet, mint a vakító fehér. A czég törekvései nagyon figyelemre
méltók egy a mostani állapotnál jobbnak előkészítését jelentik.

II. csoport. Physika. Chemia,

a) Physika.

Kiállításunk physikai csoportja aránylag kis területen sokat 
tüntetett fel. Eőérdekessége a budapesti tud. egyetem physikai inté
zetének kiállítása volt, mely a rendelkezésre álló térnek mintegy 
felét foglalta el. Ez legnagyobb részében br. Eötvös Loránd egye
temi tanárnak s a tanáregyesület tiszteleti tagjának előadási készü
lékeiből volt egybeállítva, a melyek kiállításunkon voltak első Ízben 
együtt láthatók s ismertetve mindeddig nincsenek.

Figyelmünket mindenek előtt a mozgás leírására szolgáló 
készülékek kötik le. Síneken könnyen gördülő tengelyekre rajz
tábla van erősítve, melyre papírlap borítandó. A tábla felett csepeg
tető üveg van felállítva (általánosan ismeretes Mariotte-féle állandó 
kifolyású palaczk), melyből egyenlő időközökben festett vizcseppek 
esnek az alatta elhaladó papírlapra. Ha a kocsi mozgásban van, 
a cseppek egyenlő, növekvő vagy fogyó közökben találják a papír
lapot, a szerint, a mint a mozgás egyenletes, gyorsuló vagy lassuló.
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A közök nagyságából minden körülmények között a mozgás neme 
felismerhető és törvényei a mozgás leírása útján megállapíthatók. 
A készülékhez még egy különös szerkezetű inga is tartozik. Ez 
nem más, mint közönséges pipetta, mely lengés közben a benne 
levő festett vizet vékony sugárban kifofyatja az alatta elhaladó 
papirosra s így ezen a két mozgás összetevődéséből eredő sinus- 
görbe támad, melyről az ingamozgás — s általában a rezgő-mozgás 
— törvényei graphikus úton felismerhetők.

Igen érdekes készülék az ejtő-inga (a katalógusban «építő- 
inga* Mintegy 1 ’/2 m. hosszúságú ingának felső végén kis villa, 
az alsó végén pedig zacskó van megerősítve. Az ingán levő futó- 
súly úgy állítható, hogy a lengés ideje épen V2 mP- legyen. Az inga 
egyensúlyi helyéből kimozdítva, villájával egy golyót támaszt meg. 
Ha az ingát eleresztjük, a golyó esni kezd s az inga alsó végé
hez erősített zacskóba esik, melyet az inga */2 mP- alatt épen 
útjába hozott. A kísérletben tehát a szabadon eső testnek % 
mpnyi útja van aránylag nagy pontossággal, igen egyszerűen meg
mérve. Meg vagyunk győződve, hogy ezek a készülékek a pbysi- 
kának methodikai szempontból sokat vitatott fejezeteinek tanítását 
jelentékenyen megkönnyíteni s előbbre vinni fogják, valamint azon 
sem kételkedünk, hogy hazánk szükebb határait átlépve a külföldön 
is általánosan el fognak terjedni.

Igen eredeti, majdnem mulatságos készülék a «kelepcze», 
mely a levegőben különböző sebességgel eső testeket szétválasztja 
s így a Newton-féle csővel mutatott jelenséget szembetűnőbbé teszi.

Ezekhez sorakozik a rendkívül érzékeny piezometer, mely a 
leginkább elterjedt Oersted-féle készüléknél jóval olcsóbb és a mellett 
véghetetlenül érzékenyebb. Néhány mmnyi nyomástöbbletet is igen 
szembetűnően mutat meg nagy hallgatóságnak.

Hasznos készülék a Woulíf-féle palaczkból készült egyszerű 
calorimeter, a minőt a legszerényebben dotált iskola tanára könnyű 
szerrel maga készíthet magának. Ez a calorimeter finomabb kivitel
ben is be volt mutatva, egy mellékkészülékkel, mely a hő mecha
nikai egyenértékének előadás közben való meghatározását teszi 
lehetővé.

Az elektromossági készülékek sorában feltűnik a mágnes 
pólusnak egyenes áramvezetőkre gyakorolt erőnek megmuta
tására szolgáló készülék, mely egyúttal iskolai czéloknak tökéle
tesen megfelelő fénvregulátor gyanánt is használható.

A Thomson-Ше quadráns-elektrometer is volt kiállítva oly 
módosítással, mely ennek a kényes készüléknek kezelését rendkívül 
megkönnyíti. Szép az elektromos óraművel hajtott heliostat. Ilyen
nek megszerzését minden csak némileg jobban dotált tanintézetnek 
melegen ajánljuk, annyival is inkább, mivel a külön óraművel 
ellátott heliostat ennél drágább szokott lenni s az elektromos záró
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készülékkel fölszerelt jó minőségű ingás fali óra, mely a heliostatot 
mozgásban tartja, 20—25 írtnál többe nem kerül és sok más 
czélra is pl. elektromos órák hajtására felhasználható.

Említést érdemelnek a nagy üvegprizma és a nagy szem- 
minta, mely készülékek szerkesztésénél az a törekvés volt irány
adó, hogy a fénysugarak útja nagy távolságból is látható legyen.

Az Eötvös-féle készülékek közül utoljára hagytuk a tömeg
vonzást s gravitatio változásait mérő készülékeket. A ki az 
Akadémia működését figyelemmel kiséri, tudomással bir Eötvös 
epochalis vizsgálatairól, melyek a tömegvonzásra és a földi gravitatio 
változásaira vonatkoznak. Eme vizsgálatainál használt készülékek 
legfőbbjeit, valamint a vizsgálat eredményeit feltüntető fotogram- 
mokat együtt láthattuk kiállításunkon. De ez alkalommal figyel
münket legjobban az a készülék kötötte le, mely aránylag kis töme
gek vonzását megmutatja s mérni engedi. Az eddig oly rendkívül 
nehéz kísérlet egyszerű iskolai kísérletté van téve. Ez a készülék 
egyúttal a földi gravitatio niveau-felületei menetének pontos meg
figyelésére is alkalmas.

Báró Eötvös Loránd tiszt, tag mély hálára kötelezte a magyar 
tanárvilágot, hogy csendes munkásságának azon eredményeit, melyek 
első sorban a középiskolai oktatás szempontjából fontosak, min
denekelőtt a magyar tanároknak mutatta be. Ilyen kiváló munka
társ példája csak serkentő, lelkesítő hatású lehet.

Az egyetemi physikai intézet Jedlik Ányos kiérdemesült 
egyetemi tanár néhány eredeti készülékét is állította ki. Legfonto
sabb ezek közül egy ócska, igénytelen külsejű elektromos motor, 
melyet Jedlik réges-régen híres rácsosztó gépének hajtására szer
kesztett volt. A gép mellett üveg alatt a leírása volt olvasható. 
Ez a kopott papiros históriai becsű okirat, melyből megtudjuk, 
hogy Jedlik az elektrodynamikus alapelvet már 1852— 1853. évek
ben ismerte fel és fejezte ki egész szabatosan, azt az elvet, mely
ről a tudományos világ Siemens híres dolgozatából csak 1867-ben 
értesült. Mélyen sajnálhatjuk, hogy Jedlik ezen igazán nagy fel
fedezése kortársai előtt teljesen ismeretlen maradt. Ő maga, nem 
tudni mi okból, sehol sem tette közzé. Most már nincsen rá lehe
tőség. hogy az elv felismerésében a prioritás dicsőségét érdemes tudó
sunknak megszerezzük.

Kevésbbé ismeretlen a Jedlik-féle lánczolatosan készíthető 
leydeni battéria, mely hosszú szikráival minden más készüléket, 
jelentékenyen felülmúlt.

Láttuk ezeken kívül Berecz Antal igen jó szerkezetű meg
osztási elektroszkópját, Dischka Győző új szerkezetű szökőkútját, 
Dohnánvi Frigyes saját készítésű, igen ügyes előadási készülékeit, 
bizonyítékául annak, hogy kevés jóakarattal és némi kézi ügyes
séggel sokkal hasznavehetőbb készüléket készíthetünk, mint a minőt 
vétel útján, drágán megszerezünk.
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Azt hiszem, mindenki várja, hogy tovább folytassam tanár
társaink kiállított physikai készülékeinek ismertetését. Nem lehet, 
mert többen nem jelentek meg. Sajnos, hogy így van; ne kutassuk 
az okokat, melyek a fővárosi iskolák valóban gazdag felszerelésű 
szertárainak gondozóit a kiállítástól visszatartották, ne kutassuk, 
miért nem jelent meg Antolik, Parragh és más, a külföld előtt is 
saját szerkesztésű készülékeik révén ismert tanártársaink. Örüljünk 
a sikernek, melyet rosszakarattal sem lehet eltagadni.

Igen szép és gazdag volt a Süss Nándor igazgatása alatt 
álló államilag segélyezett mechanikai tanműhely kiállítása. Több
nyire praecisio-műszereket állított ki, melyek a kivitel és ár dolgá
ban a legjelesebb külföldi czégek készítményeivel versenyeznek.

Teljes dicsérettel kell még a Calderoni-féle tanszerkereskedés 
díszes kiállításáról megemlékeznünk. A kiállított készülékek jó részt 
általánosan ismertek, de majd mindegyik példányon meglátszott, 
hogy a nevezett czég különös súlyt fektet arra, hogy készleteit a 
legjobb készítményekkel szerelje fel. Nem szabad említés nélkül 
hagynunk, hogy a kiállított tárgyak nagy része itthon, részben az 
állami mechanikai tanműhelyben, részben pedig a czég saját mű
helyében vagy pedig önállóan dolgozó magyar mechanikusoknál 
készült. B. G.

b) Az egyetemi üvegtechnikai intézet. Chemia stb.

Az üvegtechnikai intézet nemcsak a tudományos eszközök 
nagy száma, de azok eredetisége tekintetében is büszkeségét képezte 
a tanáregyesület kiállításának. Az eszközöket kivétel nélkül ár. Kiss 
Károly tanár készítette, a kit Trefort minister öt évvel ezelőtt 
bízott meg ezen intézet létesítésével s a ki négy esztendeig volt 
Than Károlynak, a nagyhírű chemikusnak. első assistense.

Ma már alig van üvegből készíthető taneszköz, melyért kül
földre kellene fordulnunk. Szabatos és jutányos kivitelben, hazai 
erők által eredeti minőségben kaphatók azok, az egyetem üveg- 
technikai intézetében (VIII. kér. Eszterházy-utcza 3. szám). A kor
mány valóban nagyot segít tanügyi állapotunkon, midőn mindent 
elkövet az intézet továbbfejlesztése érdekében. Ugyanezen intézet
ben évente a tanárok és fiatal tanárjelöltek nagy száma, sőt egye
temi tanárok is (dr. Schmidt, Regéczi Nagy Imre stb.) nyertek 
oktatást az üvegfúvásban és eszközök szerkesztésében. A buvár- 
kodónak nem kell többé hetekig, hónapokig várni, míg új eszméjét 
a kísérlet eszközeivel teheti próbára. Nem kell pontos rajzokat 
készíteni s azokat külföldre küldeni ki. Pár oda vetett vonás vagy 
rövid szóbeli magyarázat után egy-két nap múlva minden részében 
pontos készüléket kap. S a fővárosiak még azon szerencsében is 
részesülnek, hogy a törékeny eszközöknek nem kell a becsoma
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golás és szállítás veszedelmes — s hozzá költséges — procedúráján 
átesniök.

E csoportban a tanulmányozás mellett nagy mértékben lehetett 
szórakozni is. Láthattuk itt, hogy igen komplikált üveg tanszerek 
a legegyszerűbb laboratóriumban is elkészíthetők. Az iivegfuvó- 
asztal, az üvegcsövek, melyekből a kiállított eszközök készülnek 
és a mód, mely szerint azok készíthetők, ott a helyszínén voltak 
láthatók. Egy fiatal üvegfúvó, ki már 3 éve működik mint tanuló 
az egyetem üvegtechnikai intézetében, nagy ügyességgel produkálta 
magát az üvegfúvásban. Kényelmes padokon órák hosszáig néz
hettük, mint olvad az üveg a levegővel kevert világító gáz láng
jában, mint nyújtható szabad szemmel alig látható hosszú csövekké, 
fonalakká, avagy miként lehet a csövekből golyót, palaczkot. töl
csért vagy bármi más alakot készíteni. Mindenki ingyen kapott 
emlékbe egy ott, a saját szeme láttára készült, kis parfümös palaczkot. 
De a közönség sem volt háladatlan ezen élvezetért. Majdnem foly
ton zsúfolásig megtöltötte a termet, főleg a hölgyközönség. A minis
ter és államtitkár urak huzamos időn át szemlélték az ezen 
teremben lévő tárgyakat s távozásukkor megelégedésüknek adtak 
kifejezést.

Ki voltak itt állítva üvegfúrók, melyek jó angol aczélból 
készült 3 élű pálczikák. Ezek terpentinolajban oldott kámforral 
kenegetve oly könnyen fúrják az üveget, mint a fémet. Az üveg
csövek a legvékonyabb fajtától a legvastagabbig sorba rakva állot
tak. Láttuk: a velenczei üveggyártásnál is oly nagy szerepet játszó 
különféle színű emailt. E könnyen olvadó ólomtartalmú üveg- 
pálczikákkal szokták a platinát üvegbe forrasztani. Láttuk a köny- 
nyen olvadó thüringiai, a nehezen olvadó cseh-üveget s az újabb 
időben oly nagy előnyöket mutató normál jéna i üveget. Ez, azon 
gyöngén látható vörös fonálról ismerhető fel, mely a cső külsején 
fut végig. Ez az üveg az, mely a hőmérők 0 pontjának emelke
dését a legcsekélyebb mértékre szállítja alá s az ezen üvegből 
készült hőmérőket nem szükséges hónapokig állni hagyni, hogy 
reájuk az osztást (a fokokat) fel lehessen tenni. Az e fajta üveg az 
optikában s különösen a lencsék és prismák készítésében meg
becsülhetetlen haladást jelent. Fénytörése, továbbá a levegő és viz 
hatásainak ellentálló képessége, egyaránt kitűnő tulajdonsága. Ara 
két-háromszor akkora, mint a thüringiai üvegé.

A tanszerek legtöbbje, melyek ezen teremben ki voltak állítva, 
az egyetem I. chemiai intézete, a fizikai intézet, a műegyetem s 
a posta és távirda tisztképző tanfolyam szertára birtokában vannak.

K i voltak állítva: Than-féle vizbontó-, durranógáz-fej
lesztő-, gazometer-erjesztő készülék, gázelemző-csövek stb. llosvay- 
féle levegőelemző, sósavelemző, durranógáz-fejlesztő, konyhasó-bontó 
stb. készülékek. Kiss-féle levegőthermometer, állandó nitrogen-
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fejlesztő, Sprengl-szivattvú. forráspont-meghatározó buretták. pipet
ták, léptékkel ellátott csövek, gázmosó-edények, vizbontók. viz- 
kalapács, Liebig-féle hűtők, kéneső-tisztító, csapok, köszörült és 
mérczézett lombikok, и alakú csövek, szivattyús kútminták, hydrau- 
likus sajtó- és tűzfecskendőminták, Geissler-csövek, gőzsűrűségi 
készülékek és tizedfokos vetítésre szánt laposüvegű hőmérők, mole
kulasúlymeghatározáshoz. Nuricsán-féle sósavelemző-cső, Wink- 
ler-féle absorbtió készülék és üvegcsapok. Dr. Muraközy levegő
hőmérője és készüléke az anyag állandóságának bemutatására, 
üvegdugós eprouvetták anyag eltartására, eredeti iszapoló készülék 
és több, legnagyobb részben saját találmányú gázelemző készüléke. 
Schuller-féle önműködő higanylég-szivattyú két példányban, mely
ből az egyetem üvegtechnikai intézete külföldre is több példányt 
készített Berlinbe, Bonnba, Belgrádba stb Szóval, látható itt mind 
az. a mi üvegfúvó-asztal mellett készíthető, a legegyszerűbb esz
köztől a legkomplikáltabbig. A jury ez intézet vezetőjét, dr. Kiss 
Károly kartársunkat, mint új művészeti iparág meghonosítóját 
díszoklevéllel tüntette ki.

Az I. teremben volt még elhelyezve: Hcinkó Vilmos budai 
főreáliskolai tanár ügyesen összeállított gyűjteménye is a tápszerek 
valódi tápláló értékére vonatkozólag. Üvegdugós üvegekben meny- 
nyiség szerint volt kiállítva 100 gramm tehén-, borjú- vagy csirke
hús, továbbá a burgonya, répa, bab, tej, v a j; sör és borban foglalt 
tápláló anyagok. Tanulságosan volt elrendezve az ezek alkatrészeit 
képező fehérje, viz, alkohol, hamu, rostonya stb. Szemmel látható 
módon bizonyította e gyűjtemény, hogy mennyivel több tápláló 
anyag van a borjú és a csirke húsában, mint a marháéban. Hogy 
miért szükségesebb a szalonna és zsíros eledel télen, mint nyáron ? 
Láttuk, hogy a hüvelyes veteményekben milyen kevés a tápláló 
anyag s így mindenki helyesen teszi, ha a zöld borsóhoz borjú 
pecsenyét eszik. Hankó kartársunk csinos fali képeket is állított 
ki a ehemiai technológia köréből, melyeket tanítványaival rajzol
tatott és festetett. Az ő gyűjteményéből volt még egy kollektió is, 
melylyel a most divatban lévő majolika-félék készítését mutatta be.

Berecs Ede felső leányiskolái tanár Budapesten, tanuságos 
és mindenki által összeállítható ehemiai eszközöket mutatott be, 
így a világítógáz gyártására, a galvanikus aranyozás és ezüstö- 
zésre, a szénsav előállítására szikvizes üveg segélyével, a foszfor 
meggyújtására viz alatt, a hydrogén könnyűségének egyszerű de
monstrálására stb.

Kalecsinszky Sándor, földtani intézeti chemikus, saját talál
mányú és készítésű laboratóriumi üvegeszközöket állított ki. így 
gázregulátort. mely elektromos csengetéssel jelzi, ha a hőmérsék 
a kívánt hőfokon túlemelkedik; fecskendő-üveget két üvegventillel 
csapadék kimosáshoz; a folyadékok diffusióját mutató készüléket; 
egy általa javított földrengés-jelzőt és több üvegeszközt.
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Dr. Gáspár János temesvári főreáliskolai tanár igen szép 
gyűjteményt állított ki a dohányról s a dohány hamujának 
alkatrészeiből. Nagyon fáradságos és igen ügyes csoportosításban 
láttuk 100 gramm dohány és dohányhamu alkatrészeit s azt, hogy 
milyen mennyiségben fordulnak benne elő; a nikotin, viz, kova
sav, sóskasav. konyhasó, kalium és mészsók, festék és különféle 
alkaloidok. Ezek csinos üvegekben, mennyiségi eljárással chemiai 
úton voltak leválasztva és bepecsételve. Ugyan ő kátrányból előállí
tott festékeket is mutatott be. melyeket a zürichi egyetem chemiai 
laboratóriumában készített és a melyekkel selymet és pamutot 
festett.

III. csoport. Geometria.

A csoport rendezésével e sorok írója bízatott meg. De midőn 
munkához kellett látnunk, nem csekély aggodalomba ejtett ben
nünket az a körülmény, hogy középiskolai geometriai szertáraink 
fölötte gyarlóan vannak felszerelve. De ép ez a körülmény tette 
kötelességünkké, hogy a kiállítás e része által a szükséges dol
gokra figyelmeztessük a kartársakat s a hiányok pótlására ser
kentsük. Mert hiszen a szemléltető eszközök a geometriai oktatás
ban nem kisebb jelentőségűek, mint más tárgyakban.

A rendezésnél szemünk előtt lebegett ugyan a bizottság álta
lános czélja, t. i. egy normálgyűjtemény létesítése; ezen tervről 
azonban részben le kellett mondani, mert a geometriának a közép
iskolában képviselt összes ágaira teljes tanszergyűjteményeket rövid 
idő alatt összehordani tényleg nem tudtunk volna és ezért csak 
az ábrázoló geometriára vonatkozólag állítottunk össze egy tel
jesebb gyűjteményt, a rajzoló geometriára pedig csak a legszük
ségesebb eszközökre szorítkozva. Az ábrázolóra már azon szem
pontból is fektettünk nagyobb súlyt, mert az, mint tudjuk, a legújabb 
időben a gymnasiumi tantárgyak sorában is tért hódított és sok 
gymnasiumi rajzszertár ennek folytán kiegészítésre szorul.

A kiállítás sikere első sorban két kiváló intézet jeles szak
tanárának köszönhető, a kik szépen felszerelt szertáraikat — sze
mélyes közbenjárásunk folytán — készséggel rendelkezésünkre 
bocsátották. Első sorban köszönetét kell mondanunk Fölser István 
úrnak, műegyetemi tanárnak, a kinek szertárából, mely többnyire 
tudományos becscsel biró eszközökkel van felszerelve, nehány 
elemibb, középiskolai kiállításunk keretébe illő eszközt kértünk. 
Nevezetesen: Egy elliptikus hyperboloidot, végérintői kúpjával; 
selyemszálakból font értékes készülék üvegszekrényben; továbbá 
a «Collection Muret» szédszedhető gypsminták gyűjteményéből
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nehány példányt, a testek áthatásának és bemetszésnek szemlél
tetésére és a közös testrész feltüntetésére.

Teljes elismerést és köszönetét érdemel továbbá Sacher 
Gusztáv úr, a VIII. kér. községi főreáliskola tanára, a ki Felsmann 
igazgató űr készséges beleegyezésével, a szertárában lévő teljes 
gyűjteményeket átengedte. Nevezett iskolának tulajdonát képezték 
a következő tárgyak: egy 40 darabból álló teljes «Modell»-gyűjte
mény az ábrázoló geometria számára, Schröder darmstadti tanár
tól. Négy drb. távlati készülék, a perspectiva alaptörvényeinek 
magyárázatára. Egy 30 drbból álló tokpapirminta-gyűjtemény, az 
orthogonális projectió alaptételeinek magyarázatára. Jullientől Paris
ban. Egy ellipsographot és az ismert Troschl-féle fali táblákból egy 
egész összefüggő csportot.

Csoportunkban továbbá Calderoni és társa is állított ki 
távlati rajzolásra való tokpapirminta gyűjteményeket ^Wittwertől); 
tömörmértani testeket és sodronyminta-gyűjteményeket; távlati 
készülékeket stb. Úgyszintén az 1. kér. tanítóképző (Paedagogium) 
is szerepelt nehány geometriai testből és oszloptörzsekből álló 
gyűjteménynyel.

Jelentésünk azonban nem volna teljes, hogy ha azon t. kar
társ urakról hallgatnánk, a kik kiállításunkat saját találmányé 
készülékeikkel gazdagították. Weiszfeld gépészmérnök kiállított 
ugyanis egy szabadalmazott rajztáblát, Semetana Ágost kartársunk 
sodort bádogból készült, fölötte czélszerű mintákat. Bauer József 
és Beésy Károly lőcsei főreáliskolai tanárok szerkesztettek egy 
«kísérleti eszközt annak kimutatására, hogy a körben mozgó pont
nak függőleges síkra való vetülete egyszerű rezgő mozgást végez». 
Ez egyúttal goniometriai eszköz is és mint olyan került a mi cso
portunkba. Ügyes szerkezetű volt továbbá Beésy K.~nak gépe a 
forgási felületek keletkeztetésére, ügyszintén tanulságosak voltak 
«egyenlő köbtartalmű hasábjai». Végre Propper Ferencz kolozs
vári rajztanár készített rajztömböket és rajzmintákat, melyeket 
«Mérték mutató» czím alatt állított ki. Különös figyelmet érdemelt 
végre a budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola által kiállított 
nagy távlati készülék, mely teljes felszerelésével igen czélszerű 
tanítási eszköz.

Jelentésünk befejezése előtt nem szabad azonban egy kevésbbé 
örvendetes körülményt sem elhallgatni. Az ezen csoportban kiállí
tott tárgyak legnagyobb része külföldi gyártmány volt. Csak a 
Paedagogium által kiállított és a tanárok által beküldött tárgyak 
tekinthetők hazai iparunk szerényebb terményeinek, a többi mind 
külföldi volt. Reméljük és kívánjuk, hogy idővel e bajon is segíteni 
lehet és alkalmunk lesz még olyan kiállításról is referálhatni, mely 
minden tekintetben hazai leend.

Hornischek Henrik.
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IV . csoport. Természetrajz.

A kiállítás e része 3 tantermet foglalt el. Mindenekelőtt 
kiemelendők az alapgyüjtemények, a melyekben a csoportrendezők 
igyekeztek összeállítani mindazt, a minek egy rendesen felszerelt 
középiskola gyűjteményében okvetetlenül meg kellene lennie.

Ezeknek a gyűjteményeknek elseje az állattani alapgyűjte
mény, a melynek tárgyait a m. kir. műegyetem (dr. Entz Géza 
müegy. tanár), a budapesti II. kér. áll. főreáliskola (Pavlaszky 
József tanár), a tanárképző gyakorló főgymnasium (dr. Staub 
Móricz tanár), az állami felsőbb leányiskola (dr. Dietz Sándor 
tanár) és a magy. nemzeti múzeum (Frivaldszky János aligazg.) 
állattani gyűjteménye szolgáltatta.

Az ásványtani alapgyűjtemény tárgyai a k. m. tud. egyetem 
(dr. Szabó József egyet, tanár) és a tanárképző gyak. főgymna
sium (dr. Staub Móricz tanár) gyűjteményéből valók. A mely 
ásványfaj Magyarországon fordul elő, azt mind magyar példány 
képviselte.

Az alapgyűjteményekkel kapcsolatosan említhetjük fel Magyar- 
ország kőzeteit, két szekrényben Gyűjtötte dr. Schafarzik Ferencz 
kir. geológus a m. kir. földtani intézet megbízásából. A tanár
képző gyak. főgymn. tulajdonát képezik és dr. Staub Móricz tanár 
állította ki. Oly gyűjtemény ez, a melynek szintén meg kellene 
minden középiskolában lenni.

A termek falait természetrajzi képek díszítették, még pedig 
kivétel nélkül intézeteinkbe készült kézimunkák. Összességükben 
csaknem egész természetrajzi atlaszt tárnak elénk és arról tanús
kodnak, hogy megvan annak a lehetősége, hogy nálunk, viszonyaink
nak megfelelő természetrajzi atlasz lásson végre napvilágot s ne 
kelljen külföldről sokszor meg sem felelő faliképeket importálnunk.

Az I. terem fali képei osztálytanításra felhasználható állattani 
kézi rajzok. A műegyetem állattani intézetének (dr. Entz G.), a 
tanárképző gyak. főgymnasiumnak (dr. Staub M.) és a II. kér. 
áll. főreáliskolának (Paszlavszky J.) gyűjteményéből valók voltak.

A II. terem faliképéi a tud. és műegyetem növénytani inté
zetének (dr. Jurányi Lajos egyet, tanár és Klein  Gyula műegy. 
tanár) és a II. kér. állami főreáliskolának (Paszlavszky J.) gyűj
teményéből való osztálytanításra alkalmas, növénytani kézirajzok.

A III. teremben dr. Staub Móricz geológiai képek csoportját 
állította ki. a következő felírással: «Magyarországnak geológiai 
tekintetben nevezetesebb vidékei képekben. Iskolai czélokra kiadandó 
atlasz vázlata — kéziratnak tekintendő. — Tervezte és összeállí
totta dr. Staub Móricz».

Az alapgyűjtemények körén kívül álló, de tanulságos vol
tuknál fogva ajánlatos gyűjtemények és készítmények között ott
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láttuk a műegyetem állattani intézetéből (dr. Ente G.) a termiták 
fejlődési állapotait és különböző alakjai sorozatát mint borszesz 
készítményt, a selymet szövő lepkék gyűjteményét, a cserepes 
teknős teknőjét, a czet sziláját s egyéb érdekes tárgyat. A buda
pesti állami felsőbb leányiskola kiállította Kuthy  Dezsőtől össze
állított rovargyűjteményét, nevezetes madárfészkeket, a repülő 
kutyát s a strucz tojását stb. Dr. Staub Móricz kiállította a tanár
képző gyak. főgymn. gyűjteményéből a saját terve szerint készült 
forgatható kristálytengelyváztartót, továbbá Budapest környékének 
geológiai térképét, a mely dr. Hoffmann К. felvételei után 
nagyobbított mértékben készült, valamint egyéb, osztálytanításra 
alkalmas geológiai képeket. Tanulságos a tud. egyetem növénytani 
intézetének (dr. Jurányi L.) kiállítása, a mely előadási mintákból, 
szárazon és borszeszbe helyezett növénykészítményekből és az 
edénynyaláb növekedését föltüntető készülékből áll.

Dr. Dietz Sándor tanár inikroskopiai praeparatumok őrzé
sére szolgáló szekrényt állított ki. Fialovszky Lajos tanár pedig 
homokban szárított növényeket. Paszlavszky József tanár évek 
hosszú során át nagy fáradsággal gyűjtött szép gubacsgyűjtemé- 
nyét tette ki közszemlére.

Az intézeteken és tanárokon kívül nagy számban jelentek 
meg kiállításunkon a magán kiállítók és kereskedők is szép, 
tanulságos gyűjteményekkel és készítményekkel. Az előbbiek közül 
először is felemlíthetjük Kunszt Károly csalóköz-somorjai tanítót, 
a ki szépen tömött állatait állította ki. Általános tetszést keltett 
Kuthy  Dezső múzemi tisztviselő tiszta és csinosan kiállított 
rovargyűjteményének mutatványával, a melyet «Részlet Magyar- 
ország általános bogár faunájából, összeállította és kiállítja Kuthy 
Dezső Budapesten» felírással tett ki közszemlére. Ép oly dicséretet 
érdemel Gammel Alajos fővárosi tisztviselő kiállítása, a melynek 
tárgyát szépen tömött állatok, csontvázak, rovar, csiga, kagyló és 
korall-gyűjtemények s más különféle állattani készítmények képe
zik. Mind a három kiállító megérdemli, hogy megrendeléseinkkel 
minél gyakrabban felkeressük.

A kereskedők közül Galderoni és társa Budapesten, ismert 
nagy raktárából üvegkristálymintákat, antropologiai készítmé
nyeket és az újabb, javított kiadású Brendel-féle mintákat állí
totta ki. Kalazdy nővérek, budapesti virágkészítők, iskolai czélokra 
szolgáló, lehetőleg élethű, csinos virág- és növénymintákkal jelentek 
meg kiállításunkon. Mindinkább terjednek e minták iskoláinkban 
és kívánatos is, hogy ott legyenek minden iskola gyűjteményében, 
mert élő növények és virágok hiányában azokat sok tekintetben 
pótolják. Nagyon tanulságosak Lenoir és Forster bécsi czég bioló
giai készítményei borszeszben és szárazon, a milyeneknek egy-két 
példányát, szintén ott kellene találnunk minden iskolában. E czég
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egyéb különböző tárgyai közül kiemelendő a fagyűjtemény is, a 
mely egy-egy darabon tünteti elő a fakérgét, a nyers és fényezett 
fát s belefoglalja üveg burok alá a fa egyéb részeit (leveleit, virágját, 
termését, stb.). Végül meg kell még emlékeznünk Baly  Istvánról, a tud. 
egyetem növt. intézetének szolgájáról, a ki két üveg lemez közé, 
kanadai balzsamba ágyazott virághosszmetszetekből álló, közép
iskolai czélokra nagyon alkalmas készítményeket állított ki. Mind 
járt. az üveglemezt tartó fémkereteket is mellékelte, a melybe a 
készítmény belehelyezve s a világosságnak tartva, egyszerű nagyí
tóval kényelmesen megfigyelhető. . 7 0 . 7Pavlicsek Sándor.

V. csoport. Földrajz.

A földrajz legfontosabb szemléltető eszközei a térképek és 
képek lévén, melyeknek elhelyezése igen sok falat vett volna 
igénybe, helyszűke miatt a bizottság nem kívánt rendszeres föld
rajzi gyűjteményt bemutatni. A szakemberek e téren ma már 
különben is teljesen berendezett szertárakat találnak Budapest 
középiskoláiban, kivált a IX. kerületi ev. ref gymnasiumban, 
melynek Laky Dániel által nagy gonddal összeválogatott térkép
tára egyenesen mintaszerűnek mondható.

Társulatunk ezúttal inkább csak arra az örvendetes körül
ményre akarta fölhívni a szaktanárok figyelmét, hogy immár 
van magyar kar to graphia, vagy — helyesebben szólva — 
van immár alkalom annak mívelésére s arra. hogy eredményeit 
az iskola czéljaira felhasználjuk.

Hölzel Ede ugyanis, a kitűnő bécsi müintézet tulajdonosa. 
1890. nov. 1. az Izabella-utcza 71. számú házában magyar föld
rajzi intézetet rendezett be s annak élére Kogutomicz Manót, 
az ismert térképirót állította. Hölzel idáig is nagy áldozatokat 
hozott a tudomány érdekében; szolgálatait most a magyar tudo
mány javára is felajánlta s a tanügyi kormány áldozatoktól vissza 
nem riadva, mindent megtesz, hogy e czég által magyar nyelvű 
térképekkel lássa el az országot. Régibb kiadásaiból, magyar fel
iratokkal ellátva, már is egész gyűjteményt mutatott be a czég a 
számára fentartott, külön teremben. Az intézet kártographiái 
képességeit kiválóan tanúsítja Chavanne atlasza, mely Ausztria- 
Magyarország physikai és statistikai viszonyait ábrázolja: vagy 
dr. Noénak az Alpok geológiai viszonyairól készített átnézeti tér
képe, legfőkép azonban az a spanyol nyelvű remek két térkép, 
melyet az argentínai köztársaság megbízásából Argentínáról 
Chavanne által készíttetett az intézet s mely egyik legfőbb ékes
sége volt a kiállításnak.



Bennünket azonban jobban érdekelnek azok a térképek, 
melyeket már itthon. Budapesten tífomatott az intézet s melyek 
a  tanügyi kormány erkölcsi és anyagi támogatása mellett jelen
nek meg; úgy, hogy e tanév elejétől kezdve már iskoláink falait 
boríthatják. Az egyik Magyarországot ábrázolja és pedig kétféle
képen. Egy lapon a hegy- és vízrajzi, a másikon pedig a politi
kai viszonyok vannak feltüntetve. Mindkettő 4—4 nagy íven, 
1: 600,000. arányban, Lóczy Lajos egyetemi tanár közreműkö
dése mellett Kogutowics Manó terve és rajza szerént. Az egyet
len lényegesebb kifogás, melyet a bemutatott próbalenyomatok 
ellen szakembereink emeltek, az volt, hogy az iskola nem dol
gozhatja fel mind a rajtuk levő neveket. Azóta azonban a nevek 
nagy része eltűnt s azt hiszszük, hogy ezzel eltűnt maga az aggo
dalom is, melyet alkalmazhatósága iránt támasztani lehetett. Ez a 
térkép szorosan iskolák számára, paedagogiai tapintattal készült. 
A kartographiai jelzések teljesen szabatosak és következetesek. 
A hegyrajz a vonalhuzásnak és a rétegzésnek combinatiója. Míg 
egyrészt a legnagyobb gonddal készült maga a vonalhúzás, mely 
a gerinczekről, csúcsokról, vízválasztókról stb. a legjobb tájéko
zást nyújthatja növendékeinknek, másrészt, finomsága mellett is, 
messzelátható idomokat mutat, úgy, hogy az utolsó padokban 
ülők is követhetik a tanárnak a térképről adott magyarázatait.

Hasonló dicséretek illetik Afrika térképét, melyet dr. Thirring 
Gusztáv közreműködésével Kogutowics Manó készített s mely 
paedagogiai szempontokból is a legsikerültebb művek közé tarto
zik. Számot vet avval a körülménynyel, hogy iskoláink aránylag 
csekély időt fordíthatnak e földrész ismertetésére, de rendkívül 
meg is könnyíti ebben a tanár munkáját áttekinthetősége, helyes 
beosztása, kitűnő rajza és főkép az által, hogy a szükségesnél 
soha sem mond többet. Melléktérképei nagyban emelik becsét s 
érthetőségét. Aránya 1: 8.000,000.

Mindezen térképek szigorú bírálaton mennek keresztül: de 
már első alakjukban is a legjobb benyomást tették a szaktaná
rokra. Boszniai iskolák számára a közös pénzügyministerium elké
szíttette Bosznia igen nagy arányú (1: 300,000) fali térképét, mely
ért okunk van megirigyelni a bosnyák középiskolákat.

Számos kisebb térképet is láttunk még kiállítva. Rendesen 
valamely tudományos mű mellékletei, melyek már itthon készültek. 
Ellenben bécsi készítmény a 32 geographiai és a 62 történelmi 
jellemkép, mely ma már alig hiányzik egy magyar középiskolából 
is. Amannak egyik legközelebbi száma épen a Hortobágy. Ligeti 
festménye után olajba nyomva. Iskoláink kedves tudomásul vehe
tik, hogy a geographiai jellemképekhez dr. Thirring  — már e 
kiállításon is bemutatott — kitűnő magyarázatokat irt s hogy 
második kiadás készül a történelmi képeket magyarázó füzetből
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is. Sok szakember érdekét felköltötte dr. Jankó János értekezése, 
mely Magyarország hegyzajzi osztályozásáról szól s külön térképen 
tünteti föl az elért eredményeket. Sok szó fér ugyan hozzá, de 
a tudomány és paedagogia igényeinek megfelelőbb helyes beosztásra 
irányuló mozgalom megindítását már is neki köszönhetjük.

Az egyes munkákhoz mellékelt graphikai táblázatok, valamint 
a Lorinser-féle táblák, melyek technikai tökélylyel tüntetik föl 
Magyarország különböző gombáit, az intézet másnemű képességeit 
is fényesen bizonyítják.

Általán a kiállításon bemutatott magyar földrajzi intézet föl
adata az, hogy a Gothában magyar szöveggel nyomatott, de tel
jesen elavult iskolai fali térképeket a paedagogia s tudomány igé
nyeinek megfelelő újakkal váltsa fel, mik ne legyenek külföldi 
munkák puszta fordításai, hanem magyar szakemberek önálló alko
tásai. A bemutatott három fali térkép már ekként s a kormány 
támogatása mellett készült; s a kormány azóta egy másik bizott
ságot is kinevezett, mely az ezen intézetben készülő történelmi 
fali térképekre felügyeljen. Palesztina tört. térképe hat lapon 
1:200,000 szerint Berecz Antal és dr. Cher ven Flőris közre
működése mellett s Kogutowicz terve szerint azóta már tényleg 
elkészült s deczemberben forgalomba is kerül. Ekként bizton remél
hetjük, hogy Magyarország kartographiája és földrajza felszabadul 
a külföld jártató szalagja alól s hogy teljesen önálló irányban fej
lődvén mind a kettő, helyet követelhet magának Európa tudomá
nyosságában.

A Hölzel-féle geographiai teremben állította ki Calderoni 
és társa, budapesti czég, a mennyiségtani földrajz oktatásához 
Csaszny V. által készített új tellurium-lunariumot, melyet a 
ministerium 1890. junius 10-én 17,217. sz. a. iskolai használatra 
már ajánlott is. A gépezetet egy kerülék alakú szekrény foglalja 
magában s működésbe egy, a kiálló tengelyre alkalmazott forgató 
(Kurbel) hozza. A gépezet a földgömb tengelyét, a napgömb körül 
való keringés ideje alatt, párhuzamosan tartja előbbeni helyzetével, 
míg egy, a földgömb állványához alkalmazható készülék ugyanazon 
idő alatt a földgömb tengelye körül való forgását eszközli.

A készülék segédeszközei: 1. a sugárhenger a buroktartó
lemezzel ; 2. az összehasonlításra szolgáló tengely; 3. a világtengely 
a gönczölszekér csillagzatával; 4. a délkör; 5. két holdpálya;
6. a szemhatár; 7. egy pörgető és 8. egy fagolyó. Mindezen készü
lékek segítségével húsz nagy igazságot szemléltethetünk. A teljes 
tellurium-lunarium ára, csomagolás nélkül, 90 frt.

Modern fóldgömbök, térképek, képek és geogr. tankönyvek 
különösen a könyvkiadók termében voltak kiállítva s eléggé fel
tüntették azt a gondot, melyet a földrajzra — még az iskolákban 
való elárvultságának ezen «zord idői» alatt is — fordít a magyar
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tanárvilág. A régi föld- és éggömbök közül a magyar történelmi 
kiállítás osztályába kerültek azok, melyeket gr. Batthyány Káz- 
mér 1841-ben magyar felirattal Bécsben ajándékul készíttetett 
magyar iskolák számára.

A magyar tárgyú földrajzi jellemképeknek is más szakok 
termeiben kellett szoronganiok s azért nem keltettek oly figyelmet, 
a milyet érdemeltek volna. Igv a természetrajzi termekben is sok 
magyar táj photographiája volt kiállítva. A magyar történelmi 
osztályban ezúttal is sokan nézték Divald Károly eperjesi mű
intézetének a Magas-Tátrát 20 foliolapon feltüntető pompás fény
képeit, melyeknél jobb jellemképeket alig kívánhatunk. Dr. Hanttá 
Vilmos ugyanott szintén 20 nagy képben mutatta be a Délkeleti- 
Kárpátok legkeletibb részét, különösen Tusnád és Borszék vidékét. 
Morelli Gusztáv kartonra húzva mintegy 50 képet állított ki, 
melyek eredetileg az «Osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben» czímű vállalatban jelentek meg s rendkívül alkalmasak arra, 
hogy ily alakban a tanulók közt köröztessenek A ki tudja, hogy 
e jellemképeket legelőkelőbb művészeink után Morelli mily tökély- 
lyel metszette fába, csak örömmel veheti tudomásul, mint a kiállí
tás egyik eredményét, hogy e képek külön lenyomatokban is meg
jelennek s így azokat olcsón és könnyen megszerezheti minden iskola.

Ullmann Miklós és Valentényi György tanárok a ter
mészettudományi földrajz atlaszának Magyarországra vonatkozó 
részét mutatták be kéziratban.

Mind nagyobb elterjedésnek kezd örvendeni a földrajzi szem
léltetés egyik leghatalmasabb eszköze, a szkioptikon, melynek 
számára kitünően sikerült s nagyszámú diapositiv képeket készí
tettek Kemény Ferencz budapesti és Kárpáti Kelemen szom
bathelyi tanár szakszerű összeállítása alapján dr. Edelmann 
Sebő szombathelyi tanár. E képek eladásának jogát a Galderoni-czég, 
melynek Eckert Antal budapesti tagtárs csinálja a képeket, szerezte 
meg és az szolgál közelebbi felvilágosításokkal. «Ha a mi időnkben 
ily szemléltető-eszközök lettek volna!» — jegyezte meg épen e 
képeknél, gr. Gsáky minister. S valóban, a kiállítás földrajzi 
osztálya, mely csak néhány újabb eredményt akart bemutatni, 
hiányosságában is élénken tanúskodhatott arról, hogy segédeszkö
zök tekintetében biztos és szép jövő előtt áll a magyar földrajz
tanítás ügye. Dr. Márki Sándor.

VI. csoport. Történelem. Klasszikái és modern irodalom.
A kiállítás eme része, ha nem is teljes, de érdekes képet 

ad egyrészt középiskoláink legújabb állapotáról, másrészt sok 
tanulságot meríthetünk belőle arra nézve, hogy mit s miként 
javíthatunk tanításunk eredményességén már a közeljövőben; mit
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kell tennünk azután ; a tanítás eredményességének fokozása mellett 
miként emelkedhetünk nemzetgazdasági tekintetben is. Mindeme 
pontok egy-egy hosszabb elmélkedésnek lehetnek tárgyai; azért 
ezeknek fejtegetésébe itt nem is bocsátkozva áttérek magának a 
csoportnak ismertetésére; s ha talán e czélom mellett is az 
egyszerű ismertetéssel nem elégedném meg s egyik-másik tárgycso
portnál észrevételt is teszek, tudja be azt egyrészt a szives 
olvasó ama fontosságnak, melylyel eme csoport tárgyai a taní
tásnál bírnak, másrészt ama buzgalomnak, melylyel a szemléltető 
taneszközök épen eme csoportját már nyolez év óta minden 
kínálkozó alkalommal ajánlani iparkodom.

A belépésnél balra négy nagy kép ötlik szemünkbe; belsejük 
az ó-, közép- és az újkori történet korszakainak főeseményeit 
ismerteti rövid kivonatban; szélük pedig jellemző képeket nyújt 
a kor szereplő személyeiről, tudományos, művészeti, építészeti 
sajátságairól. A laikus szemlélő előtt mindenesetre először az 
tűnik fel, hogy ügyességgel és mily bámulatos — mint a szem
lélők közűi nem egytől hallottam — valóságos középkori barát
szorgalommal készülhetett ama számos arczkép, épület s egyéb 
jellemző festmény, mely a kép négy oldalát díszíti; közelről nézés 
alapján a szakember is sokat talál rajtuk, a mi, ha a kép állan
dóan a tanuló előtt áll, ennek figyelmét lekötheti, elméleti úton 
szerzett ismereteit világosabbá és biztosabbá teheti; azonban — 
bármennyire ismerjük is el Lichtenegger József kartársunknak 
ügyességét és buzgalmát — ki kell jelentenünk, hogy eme képei 
a szemléltetésnél csak is oldalalakjaival hathatnak : meg is mondjuk
— miért? Mert az oldalalakokon belül levő szöveget — a kor
szakok rövid jellemzését — külsőleg nem úgy állította össze, hogy 
az könnyen olvasható volna: a hosszú sorok mellett a betűk 
alakjainak és színeinek sokfélesége kápráztatja a szemet. Tudom 
én azt nagyon jól — hisz’ magam is készítettem, mint épen eme 
képek alatt látható, a görög irodalomtörténetről synchronistikus 
táblázatot — hogy a betűk különfélesége itt nemcsak nem mellőz
hető, hanem épen a táblázat hasznavehetőségét emeli, mindamel
lett az írott részt helyesnek nem találhatom már sarkos, hegyes 
betűinél fogva sem.

Ugyanez a nézetem arról az ötödik képéről is, mely a
III. teremben látható s a magyar történetet úgy mutatja be, mint 
amazok a világtörténet három korát. Nagy azoknak a tárgyuk, az 
összefoglalás nehéz s így szemléltetésük nem kidomborodó, hatások 
nem maradandó. Épen ezért azt találom, hogy a görög irodalom 
történetét vázlatosan bemutató kép, minthogy tárgya amazokénál 
aránylag jóval kisebb, a szemléltetésnél több haszonnal fog járni
— föltéve itt is, hogy a szövegben gömbölyű betűk lesznek.

Egészben más már Lichtenegger többi képeiről a nézetem;
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ezek kétfélék : a teljes színezéssel kidolgozott tribunus militum, 
a centurio és a miles legionarius, azután a csak körvonalokban 
festett görög leány és a római matrona. Ezek már mind alak
jaik nagyságánál, mind színezésük s egyéb jellemző voltuknál 
fogva szemléltetésre nemcsak teljesen beválnak, hanem a három 
első fölülmúlja a nálunk már nehány iskolánál szintén meglevő 
Launitz-Trendelenburg-féle alakokat is, melyek pedig a szemléltető 
képek e nemében a legjobbak is s megjegyezzük, a legdrágáb
bak is. Ha ezt a képsorozatot szerzőjük szakszerűen megállapított 
terv szerint tovább folytatná s rájuk kiadót találna, azzal oly 
munkát végezne, mely a tanításra nézve megbecsülhetetlen ; nem
zetgazdasági szempontból pedig nemcsak nagy összegeknek kül
földre vándorlását akadályozná meg, hanem, hiszem, hogy még 
kivitelre is számíthatna.

De ha már ezen képekről ily dicsérőleg szólok, meg kell 
mondanom, hogy vannak némi hibái is ; ezek azonban oly cseké
lyek. hogy a kép értékéből már most se sokat vonnak le. kiadásuk 
alkalmával pedig nagyon könnyen javíthatók: anatómia tekintetben 
kissé több gondot kell fordítani rájuk; e figyelmeztetés és talán 
egy gyakorlott festő útbaigazítása segíthet rajta.

Ezek lennének Lichtenegger drágább képei.
A másik fajta, mely az alakokat fő jellemző vonásaikban 

mutatja be, a czélnak szintén megfelelő, kiadásra szintén érdemes; 
oly iskolák, melyek erre kevesebbet fordíthatnak, ezeket is 
haszonnal alkalmazhatják.

Ezután egy másik szines rajzban készült 28 darabból álló gyűjte
ményről szólok; rajzolta Hauptmann G.; kiállítja az eperjesi kir. kath. 
gymn. Van benne egy-egy a római katonák mindenféle fajtájából. 
Az alakokon látható ruházat s a rajok illesztett fegyver, zászló 
vagy egyéb eszköz még elég jellemző, kidolgozásuk azonban az 
ízlésnek fejlesztésére semmi esetre sem hat, a zömök testhez a 
tagok tűlvastagok, az arcz majdnem mindnyáján ugyanaz, kife
jezés rajtuk semmi, szóval maguk a testalakok annyira tökélet
lenek, hogy a bemutatott állapotban használatra nem ajánlhatók. 
De Hauptmann G. úr talán megfelőbbek készítésére is képes lenne.

A terem közepén és déli falán a budapesti 1. kér. állami 
tanítóképző-intézet gipszöntő műhelyének készítményei a terem 
valódi díszét teszik. A kiállított tárgyak száma oly nagy, hogy 
azoknak egyenkint felsorolását meg sem kísértem — a tanintézet 
a tárgyak teljes jegyzékét szívesen megküldi — s így rájok csak 
általános megjegyzéseket teszek.

Mindenek előtt üdvözölhetjük azt az intézményt, mely úgy 
az ó-, mint a közép- és újkori dombormű-remekeknek gipszmá
solatban sokszorosítását szakértő kézbe adja. Hányféle idomta- 
lanabbnál idomtalanabb gipszöntvényt látunk családoknál; holmi
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idevetődött olasz kőfaragók otromba készítményeit: a paedagogium 
készítményei hivatvák rá, hogy emez elferdített, silány utánzatokat 
a közpiaczról is leszorítsák.

A kiállított tárgyakat iskolai szempontból tekintve, azt 
mondhatom, hogy ugyan közöttük már most is sok az olyan, 
melyet a tanításnál haszonnal lehet bemutatni, de — ha a tár
gyakat e czélból készítik — akkor nagyobb gondot kell fordítani 
arra, hogy azokat rendszeres sorozatban készítsék, hogy együtt 
véve mintegy egészet képezzenek: erre nézve szükséges lenne 
annak megállapítása, hogy mi való az iskolának s mely eredetiről 
vagy legalább is igen sikerült utánzatról vehető annak mintája; me
lyeket szabad vagy kell a mintázásnál kisebbíteni s melyeket teljes 
eredeti alakjukban készíteni. Ez a közokt. ministerium kiküldötte 
bizottság feladata lesz. Egyet azonban már most meg kell jegyez
nem : bármiként készítsék is az ily tárgyakat, a tanításnál nem 
lesz hasznavehető, ha az alakok jellemző vonásai annyira elmo- 
sódottak lesznek, mint az e tárgyak nagy részénél látható; legyen 
ennek oka akár a nem szigorú pontossággal készült minta, akár 
annak a használatban már lekopottsága — azon minden esetre 
segíteni kell. Mert mit használ p. o. a tanításnál az oly alak 
bemutatása, melynek jellemző tagkidomborodása, a arczvonásai, 
haj fonása, finom ruharedői helyett a tanuló elmosódott alakú 
gipsztömeget lát ? Ha Gyulay t. kartárs úr, annak a műhelynek 
vezetője, képes volt egy oly sikerült másolatot készíteni, mint a 
Laokoon csoport, vagy a VII. kér. állami gymnasium tulajdonai 
után Achillest kocsin, a fascest, sat.. akkor — ha az iskolának 
fog dolgozni — képes lesz bizonyosan a többi alakok kifogástalan 
elkészítésére is. Legyen szabad még csak egyet fölemlítenem: a 
tárgyak árát lehetőleg alacsonyra kell szabni, hogy így több 
iskola szerezhesse meg.

A terem keleti falát Rumbold J. ó-, közép- és újkori tárgyak 
és fegyverek papirpépből készült utánzatai födik. E készítmények 
czélja, hogy szobadiszítésre szolgáljanak; eddig főleg csakis arra 
használták. A kiállítás rendezőbizottságának ülésén merült fel, 
hogy nem lehetne-e ezeket is szemléltető taneszközként alkal
mazni ? Rumbold J. úr a kiállításra vállalkozott s a bírálói észre
vételekre már ott kijelentette, hogy a kifogásokon segíteni lehet. 
Itt is az szükséges, hogy meg legyen állapítva: mit készítsen 
iskoláknak és hogyan. Az utóbbira első és főkellék, hogy az ere
detihez hívebbek, jellemző vonásaikban kidomborodottabbak, azután 
meg olcsóbbak legyenek. A papirpép kellemetlen szagát sokáig 
megtartja: ezért iskoláknak csakis teljesen kiszáradt példányokat 
szállíthatna.

A terem nyugoti falánál a VII. kér. áll. gymnasium  gaz
dag gyűjteménye látható, mely már az 1885. évi orsz. kiállításon
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is be volt mutatva; azóta is számos kartárs tekintette meg, 
vett róla hasonló berendezésre mintát és készségesen kapott a 
bővítésre felvilágosítást és adatokat, úgy annyira, hogy a később 
keletkezett gyűjtemények egynémelyike az eredetit már túl is 
szárnyalta, így pl. a hódmező-vásárhelyi, szegedi, kaposvári; külö
nösen kár. hogy ezt az utóbbit, melyet Schambach Gy. kartársunk 
oly buzgalommal fejleszt, kiállításunkon nélkülöznünk kellett. A VII. 
kér. áll. gymnasium kiállítása két főrészre osztható s e szerint két 

teremben is volt. Ebben, a hol most vagyunk, az ó-korra, a III. te
remben a közép-, új-kor, politikai és irodalmi történetére vonatkozó 
rész állott. Az ó-korra vonatkozóban külön látjuk a görög és római 
életre vonatkozó tárgyakat Ezeknek legnagyobb része a bécsi és 
berlini múzeumok remek eredetiéinek másolata vagy kisebbített, 
de igen sikerült utánzata; azután ott vannak a Wahliss-féle nagy 
gonddal készült, csinos s általános tetszésnek örvendő Homeros 
alakjait ismertető szobrocskák. A múzeum alapításakor magyar 
készítményekre még nem igen gondolhattunk.

Van azonban e gyűjteménynek egy igen érdekes oly része 
is, mely magyar készítmény: ezek római edények, pénzek, viasz
táblák, stb. Ezeket a nemzeti múzeumban levő eredetiek után a 
múzeum gipszöntője, a legkisebb részletekig oly annyira híven 
készítette, hogy az eredetitől csak akkor különböztethetők meg, 
mondá a tárgyak megszemlélésekor Pulszky Ferencz, ha az ember 
kezébe veszi. Ez a szemléltető taneszközök készítésében egyik 
legnagyobb haladásunk. Kár, hogy a nemzeti múzeumnak ez a 
gipszöntője oly csekély erővel dolgozik, hogy nagyobb méretű 
kívánalomnak alig lenne képes megfelelni. Az árakkal úgy vagyok, 
hogy a Carthaginem autem  . . . .  jut itt is eszembe; ezeknek 
árai még magasabbak, mint azoké, melyekről már előbb szólottám. 
A gyűjteményt Athenae városát négy oldalról feltüntető négy nagy 
színes kép, ókori eredeti remekekről vett mintegy 500 darab foto
gráfia, számos értékes és igen tanulságos nagy képeskönyv és 
Köpesdy S.-nak a «Görög irodalomtörténet synchronisticus táb
lázata» egészíti ki.

E teremből kilépve az épület e sarkától egész a másikig 
levő hosszú folyosón jobbra és balra a budapesti állami felsőbb 
leányiskola mindhárom korra vonatkozó történeti képeinek gazdag 
gyűjteményét látjuk, mely még a III. terembe is bevonul. E gyűj
temény a Hölzl-féle ismeretes képek s az llias és Odvsseához 
készült képsorozat kivételével, mind magyar készítmények: aczél-. 
kő- és fametszetek. E gyűjtemény tanulsága annak, hogy az esz
méért buzgó tanár csekély költséggel hazai termékekből is állíthat 
össze számot tevő szemléltető gyűjteményt.

Ehhez hasonló a III-dik teremben a VIII. kér. áll. gymna- 
siumnak az a mintegy 200 darabra menő képgyűjteménye, melyet
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Márki S. dr. nemcsak gyűjtött, rendezett, hanem kartonra is 
ragasztott; ezek kisebb képek, melyeknek czéljuk, hogy őket a 
tanár a politikai vagy irodalomtörténet tanításánál a tanulók 
kezébe adja, köröztesse vagy megnézés végett az osztályban kiál
lítsa. Csekély költséggel szerezhetők meg, s igen nagy haszonnal 
szolgálnak.

A III. teremben különösen említésre méltó még Morelli 
Gusztáv tanár kiállítása. Két része van: egyik «Az osztrák-ma
gyar monarchia Írásban és képben» ez. vállalat fametszetei közűi 
a szemléltetésre különösen alkalmas kartonra felhúzott 125 darab. 
Ez mintegy mutatvány arra, hogy csak körül kell egy kissé tekin
tenünk s mi már most is igen csekély költséggel meglepő gazdag 
gyűjteményt állíthatunk össze a történeti s irodalmi oktatásra; 
hogy most egyebet ne említsek, ott van a most megjegyeztem 
vállalatnak még igen számos metszetein kívül, az orsz. képző
művészeti társulat, a Történelmi Életrajzok, a Vasárnapi Újság, az 
Ország Világ, stb. képes lapjaink és folyóirataink metszetei. Eze
ket megszerzésük után csak a tanításnak megfelelő rendbe kell 
szedni és p. o. az államnyomdában sokszorosítani.

Morelli G. tanár ür kiállításának másik része az a két kép, 
melyet kisebbített alakban már az Aradi Vértanuk albumából 
ismerünk — az 1849. és 1867-dik év apotheosisa, melyet azon
ban az aradi Kölcsey-egyesület tagjai szamára most Zichy Mihály 
festménye után eredeti nagyságban fára metszett Morelli G. — A 
hatásosság mellett meg kell említenem még azt, hogy e két kép 
a legnagyobb az eddig fába metszett képek között.

Díváid Károly eperjesi műintézete kiállításában a «Képző
művészet Remekei« ez. három kötetes műből s egyéb fénynyo- 
mataiból szintén lehetne e csoportba vágókat összeállítani. Foto
gráfiái inkább a földrajzhoz tartoznak.

Az ungvári agyagipar-réssvénytársaság a magyar törté
nelem és irodalomtörténet napjairól két nagyobb és 24 kisebb 
mellszobrot állított ki. Ezek jelen alakjukban szobadiszítésre meg
járják ugyan, de iskolába szemléltetésre csak akkor lennének 
ajánlhatók, ha modelljeik pontosabban készülnének s így a szobrok 
a személyt hívebb vonásaikban állítanák elénk. Észrevételem tehát 
rájuk körülbelül az, a mi a paedagogium készítményeire; egyik a 
másikat azonban fölöslegessé még mindkettőnek javítása esetén 
sem tenné, mert amaz főleg magyar tárgyat dolgoz föl, emez az 
általános történetre és irodalomra terjeszkedik ki.

Köpesdy S.
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VII. csoport. Tornászat és Egészségtan, 
a) Tornászat.

Szaffka Manó, II. kér. főgymn. tornatanár, az 1881-diki 
orsz. tornaünnepélyek tapasztalatából egy mintaszerű miniatur 
játszó- és test-gyakorlóteret mutat be, mely a közokt. minister 
figyelmét különösen megragadta. A téglány alakú tér 3000 □  m. 
Továbbá 5 drb grafikus táblázatot, melyek mindegyike 1886— 1891-ig, 
tehát 5 éves adatok alapján a II. kér. kir. kath. egyet, főgymn. 
növendékein vétetett fel. I. táblázat: az erő kifejlődését; II. a mell
kas fejlődését; III. a karizomzat fejlődését, IV. a test magasságá
nak fejlődését, V. a felmentéseket a tornázás alól mutatja. Azon
kívül bemutatja az idei orsz. tornaünnepély momentumait pillanatnyi 
fénykép-felvételekben.

Oheroly János, tornaszereket állított ki. melyek közül leg
inkább a miniatur tornaszerek váltak ki. A játékok kiállítása, vala
mint a svéd gymnastikát egyedül ő képviselte; különös figyelmet 
érdemel torna-lovának általa behozott jó fogású, gömbölyű és 
átfogható kápája. Nem hagyhatók szó nélkül a tornaszőnyegek, 
melyek kicsinyek, s így könnyen kezelhetők és praktikusak, de a 
tornaeszközök készítésével való elméleti foglalkozást leginkább 
mutatja azon általa 1884-ben készített «Útmutató táblázatok torna
eszközök készítésére, magyarázó szöveggel», melyek közkézen 
forogva, sokban megkönnyítenék munka és pénz tekintetében a 
drága tornaszerek beszerzését.

Bokelberg Ernő. a nemz. torna egylet művezetője és torna
szerkészítő. eddig 72 tanintézetet szerelt fel Kiállított tárgyait 
csinosság, pontos kivitel, könnyű kezelhetés és a mi fő, olcsóság 
jellemzik. Kézi szerek: súlyzók, diskus. Saját találmányit hordoz
ható gerelyfő: aczélhegyü és tompa végű gerelyek. Labdakosár, 
labdák; egy körhintafő 1839-ből, mely a legelső magyar torna- 
csarnokban volt használatban; érdekes a mostani tökéletes kör
hintafőkkel való összehasonlítása. A permetező, mely igen czélszerű 
a tornatermek poros levegőjének órák közben való tisztítására.

Minden tanintézetben a tanév elején és végén meg kellene 
vizsgálni a tornázásban résztvevők fizikumát, részint hogy meg
tudhassuk, mennyiben képesek megerőltetés nélkül az egyes elő
forduló gyakorlatokban részt venni, részint pedig, hogy összeha
sonlításokat tehessünk, s az egy év alatti testgyakorlás eredményét 
feltüntethessük. Nevezetesen meg kell vizsgálni a növendék mell
kasát, illetve tüdejét, mely czélra a kiállító egy úgynevezett «spiro
meter» (lélegzetmérő) készüléket mutat be: könnyen alkalmazható 
és olcsó; egy intézetből sem volna szabad hiányoznia. Irodalmi 
munkássága több füzetre terjed, nagyobb részt a vall. és közokt. 
ministerium megbizásából készültek. Felemlítést érdemelnek azon
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«Puritz»-féle fali torna-táblák, melynek szövegeit a kiállító magya
rosította.

Derlík Sándor főv. tornatanító gázcsőből készített könnyen 
hordozható (különösen kirándulásokra alkalmas) és kezelhető 
amerikai nyújtója, vasbot és formás buzogánya tűnt fel.

Stark Máté. műlakatos igen szép kivitelű s azonkívül 
különféle magasságba állítható amerikai nyújtót állított ki. Továbbá 
tökéletes golyós csapágyra szerkesztett körhintafőjével keltett leg
nagyobb feltűnést, a mennyiben e saját találmányéi eszközével 
túlszárnyalta a külföldet, a hol még ily kivitelű körhinta-fő isme
retlen. Egyátalján az összes kiállított tornaszereken látható vasa
lások mind az ő műhelyéből kerültek ki.

Herisch Ottó, bőröndös a tornázásnál használatban lévő 
lengőszerekhez (hinta stb.) azelőtt kötél, majd kötélheveder s leg
újabban szíjheveder alkalmaztatik, mely igaz ugyan, hogy költsé
gesebb az előbbieknél, de biztonság tekintetében kifogástalan. Ez 
a kiállító Herischnek a találmánya. Műhelyéből kerültek ki az 
összes kiállított tárgyakon látható bőrmunkák.

Buprich Károly, akad. műasztalos, a tornaszerek készíté
sével egyes tornatanárok által adott méretek szerint már évek óta 
foglalkozik, s így mondhatni, hogy belenevelődött. Szerein tehetők 
ugyan apróbb kifogások, melpek csak azt bizonyítják, hogy nem lévén 
szorosan tornászattal foglalkozó, nem is ismerheti a szerek készí
tésének legapróbb csínját-binját.

Kassai m. kir. közép ipariskola. (A jury által meg sem em- 
líttetett!) Egy igen szép művű hordozható és állítható korlátot 
állított ki, mely igen czélszerűen alkalmazható oly tornatermekben, 
a hol kevés a hely s ennélfogva a növendékek fejlődöttségéhez 
képest használandó 3—4-féle fokozatú korlát el nem helyezhető. 
E korlát magasbítható és szélesbíthető. Szerkezete egyszerű, és 
nagyobbrészt vasból készült, a rajta levő sok vas okozza azt a 
rengeteg (250 kgr.) súlyt, mely miatt e hordozható korlát (növen
dékek által) nem hordozható.

Sigm und József tornaöltönyöket állított ki. E tekintetben a 
kiállító, ki e fajta czikkekre helyezi kereskedésének súlypontját, e 
teret úgyszólván monopolizálta. Legalább ezt engedi következtetni 
az a körülmény, hogy az 1891-diki ifjúsági orsz. tornaünnepélyen 
résztvett 84 intézet közül 70 intézetet ő adjustált, s midőn ezúttal 
mindemez intézetek tornász egyenruháját kiállította, nagyban emelte 
a kiállítás fényét, de legjobban dicsérendő benne az, hogy e czik- 
keit hazai gyárak által, hazai anyagokból s mind a mellett jól és 
olcsón készítteti

A jelen kiállítás fényes bizonyítékát adta annak, hogy hazai 
iparosaink a tornaeszközök készítésében is minden igényeknek 
már annyira képesek megfelelni, hogy készítményeik a külfölddel
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határozottan versenyezhetnek. Kár, hogy a versenybíróság nem 
méltányolta eléggé e nemes törekvést, a mennyiben a tornászati 
szakcsoportban díszoklevéllel nem tüntetett ki senkit.

Szaffka Manó.

b) Egészségtan.

Az egészségtani csoportban kiállított dr. Kress Géza, a Men
tők Egyesületének igazgatója, egy iskolák folyosóján fölakasztható 
táblát, melyben az első segélyre balesetekben utasítások foglaltat
nak. Neumann  Henrik orvosi műszergyáros kiállított egy élet
mentési táskát, mely az első segély nyújtására szükséges tárgyakat 
tartalmazza. Azonkívül kiállított fűzőket és gépeket a hát és láb 
elferdüléseinek gyógyítására. Dr. Schuschny Henrik graphikus táb
lázatokat állított ki. melyek a budapesti V. kerületi állami főreál
iskola tanulóinak rövidlátási viszonyait, azok növekedését, átlagos 
korát és alvási viszonyait tüntetik föl. Azonkívül szerkesztett Key, 
stockholmi tanár adatai alapján két táblázatot, melyek a svéd 
középiskolai tanulók alvási viszonyaival és napi munkálkodásuk 
átlagos tartalmával foglalkoznak. Ezen táblázatok közül kiemeljük 
azt, mely a föntebb említett reáliskolák tanulóinak alvási viszo
nyait tünteti föl. E szerint alszik:

az I. osztálybeli tanuló átlag 9 óra 6 perczig,
a II. » » 8 54 »
a III. » » 8 » 36 »
a IV. » 8 » 12
az V. » » » 8 » 6 »
a VI. » » » 7 » 42 »
a VII. 5» » » 7 » 36 »
a VIJI. » » » 7 » 36

A budapesti államrendőrség főorvosa, Rózsaffy Alajos kül
dött 49 gombát, többnyire gipszmintát, mely kiválóan alkalmas 
arra, hogy a tanulóval megismertesse a mérges és ehető gombákat. 
Hölsel és Társa magyar Földrajzi Intézete kiállította a Lorinser- 
féle táblákat, melyeken a mérges, gyanús és ehető gombák vannak 
igen jól reprodukálva. Az Országos Közegészségi Egyesület meg
küldte fölötte olcsó kiadványait, az «Egészség» czímű folyóiratot, 
és Lengyel főorvos «25 év Márkusfalva életéből» czímű népszerű 
egészségtani munkáját. Feiwel Lipót iskolapad-gyáros kiállította 
ismert iskolapadjait, melyek a hygiéne elvei alapján vannak con- 
struálva ; azonkívül küldött házi dolgozó-asztalt a hát elferdítésének 
és a rövidlátásnak megakadályozására. Lenner Emil, győri reál
iskolai igazgató, négy különböző nagyságú iskolapadot küldött. 
Fölemlítendő még Wolf Samu árnyékszékzáró készüléke, melynek 
sok vidéki iskola hasznát vehetné, a mennyiben e készülék bűzös 
gázok és csatornalég távoltartására szolgál.
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Ezen csoportban volt látható a középiskolai kézimunka- 
kiállítás. Az iskolai műhely vezetői: Aranyossy igazgató és Gutten- 
berg tanár megmutatták, hogy a tanulókban kedvet tudtak ébresz
teni a munka iránt. A tanulók papír- (cartonnage) és famunkákat 
készítettek; így pl. órarend, névjegytartó, tálka, skatulya, irómappa, 
persely, virágkaró, irótollszár, kalapácsnyél, papirvágó-kés, arczkép- 
állvány stb. A kiállított 594 kiállított tárgyat 54 tanuló készítette.

VIII. csoport. Középiskolák képei és tervei.

E csoportban újabb középiskolai épületeink képei és tervei 
voltak kiállítva. Együtt volt vagy 40 középiskola képe és majdnem 
valamennyinek tervrajza. A legérdekesebbek voltak az eperjesi 
főgymnasium, a brassói és székelyudvarhelyi főreáliskolák színezett 
perspectiv képei, melyeket Meißener Károly építész készített; a 
budai II. kér. főgymnasium különféle oldalról felvett képei, melyek 
mind a Sándy  által készített olajfestményű kép körül csoportosít
tattak ; a szentesi, mezőtúri, zsolnai, naszódi és nagykárolyi főgym- 
nasiumok képei, melyeket Szmetana Ágost budapesti, Ruby Mi- 
roszláv győri, Raidl F. brassói és Szirmai Antal budapesti rajz
tanárok festettek; a szegedi tankerület összes újabb középiskolai 
épületeinek képei (8 kép, két nagy keretben), melyeket Fehér Ipoly 
főigazgató készíttetett.

Az iskolák tervei mappákban voltak kiállítva. A tervek és 
képek legnagyobb részét a kormány állította ki, nehányat pedig 
az iskolák igazgatóságától kértünk be.

A kiállított intézetek legnagyobb része az 1883-ik év után 
készült, tehát a középiskolai törvény megalkotása u tán : egy részük 
azonban még fel sem épült, csak készül, nehány pedig még meg 
sincs kezdve.

A kormány által kiküldött tanulmányozó bizottság hivatása 
lesz ez intézeteket építészeti, hygieniai és paedagogiai tekintetből 
tanulmányozni, hogy azután belőlük a consequentiákat levonhassák. 
Az nem szenved kétséget, hogy újabb épületeink mind e három 
szempontból ítélve, czélszerűebbek, mint a régiek és azonkívül 
kevésbbé költségesek. A régibb épületek közt vannak olyanok, 
melyek díszes paloták; de kellő udvar nélkül szűkölködnek, vilá
gításukat nem kapják kellő oldalról, háztömegek közé épültek, nem 
állnak szabd téren, nincs meg a kellő számú tanítási terem stb. 
Mai napság már majdnem teljesen megállapodott építési rendszer 
fejlődött ki. Hauszmann  által épített két középiskola (a budapesti
V. kerületi és a zombori); Benkó által épített mezőtúri, szentesi, 
losonczi, szolnoki, mármaros-szigeti, jászberényi gymnasiumok; 
Bobula által épített budapesti tanárképző-intézeti, nyíregyházai és
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budapesti VII. kerületi és különösen a Meixner által épített eper
jesi, brassó, székelyudvarhelyi s az általa építendő székesfehérvári 
és lőcsei középiskolák úgy a paedagogiai, mint a hygieniai igények
nek annál inkább megfelelnek, mert újabban minden terv a köz
oktatási kormány gondos átvizsgálásán megy keresztül. Nem lehet 
ez ismertetés czélja, hogy a tapasztalható előnyökre és hátrányokra 
rámutassunk: nem lehetett e rövid idő alatt az épületek terveit oly 
behatóan átvizsgálni; de különösen kiemelhetjük, hogy újabban a 
hygieniai és paedagogiai követelésne kannyira eleget tesznek, hogy 
pl. a brassói, székelyudvarhelyi, lőcsei és székesfehérvári intézetek
ben a tornahelyiségnek födött bejárata van, az árnyékszékeknek 
mindenütt előcsarnokuk van, a természettudományi előadó terem 
egyik oldalán a természettani, másik oldalán természetrajzi elő
készítő szoba v an ; de sajnálattal látjuk, hogy újabb épületeink is 
több helyen nélkülözik a dísztermet, holott az iskolai ünnepélyek
nek rendkívüli fontosságuk van, nincs minden emeleten tanári szoba, 
továbbá alig látunk oly facade-ot, mely építészeti slyl tekintetében 
művészivé emelkednék. Kétséget nem szenved, hogy ennek a takaré
kosság az oka, hiszen most sem szabad többe kerülni az iskolának, 
mint évekkel ezelőtt, midőn az építés kevésbbé költséges volt. — 
Pedig a művészi momentumoknak rendkívüli fontosságuk van a 
tanítás szempontjából is. Művészi környezetben fejük ki a műizlés, 
erősödik az aesthetikai érzék.

Feltűnő volt nehány épületterv hiányossága. Nem hallgathat
juk el pl. azt, hogy a keszthelyi építendő főgynmasiumnál felesleges 
volt szabálytalan alakú szobákat készíteni: továbbá feltűnő, hogy 
a természetrajzi helyiség az I. emeleten, a természettani pedig a
II. emeleten van, a természettudományi előadó terembe tehát egyik 
vagy másik helyről kell a tárgyakat bevinni. A tornahelyiségnek 
1 méteres ajtaja van, a mi igen keskeny. Nagy hibának tartjuk 
továbbá azt, hogy a szabadkézi teremben egy zug van, melybe a 
tanár nem láthat be. Tudva, hogy a fegyelem fentartása a rajz
tanításnál több nehézségbe ütközik, mint más tárgynál, ezt nagy 
hibának tartjuk. Feltűnő továbbá, hogy a győri szép főgymasiumi 
épületben a konyha a tanterem közelében van ; továbbá kár, hogy 
e szép épületnek oly keskeny homlokzata van. Még nagyobb visz- 
szásság mutatkozik a szombathelyi főgymnasiumnál, a hol. úgy 
látszik, úgy tervezik az épületet, hogy a tanulónak egy nagy udvaron 
kelljen keresztül mennie, a mi nem tartozik az iskolához és talán 
— mivel bolthelyiségek vannak az épületben — teherkocsik között 
kell az iskolába jutnia. Kár, hogy e költséges épületet nem építik 
szabad helyre.

A középiskolai épületek képei és tervei mellett ott találtuk 
a kormány által kiadott és Klamarik ministeri tanácsos úr eszméi 
szerint készített tornacsarnok-tervezetet és e tervezetnek megfele-
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lően készült nehány újabb tornahelyiséget, továbbá azon bútor- 
terveket, melyeket a kormány oly czélból adott ki, hogy a vidéki 
asztalosok is készíthessenek iskolai bútorokat.

Hogy e teremben, a hol sok millió értékű nemzeti vagyon 
volt képviselve, mely a magyar kultúra érdekében hozott áldozat
nak felel meg, nem hiányoztak a nemzeti vagyon őrei, a közép
iskolai oktatásügy képviselői: Csáky Albin minister, Berzeviczy 
Albert államtitkár és Klamarik János ministeri tanácsos képei, az 
természetes. — Minden szemlélője e teremnek oly impressióval 
távozott, hogy épületek dolgában hazai középiskoláink az utóbbi 
években óriási lendületet vettek. A tanítás intensivitásának felté
tele rendkívüli mértékben emelkedett.

Dr. Веке Manó.

IX. csoport. Tanáregyesület. Tanárok irodalmi működése.

A kiállításnak e része igen fogyatékos s mégis igen örven
detes volt. Itt láttuk a Tanáregyesület kiadványait: a Közlönyt s 
az ifjúsági iratokat, azután a magyar tanárok irodalmi munkás
ságának egy kis részét. Milyen tekintélyes képet mutatott már ez 
a kis rész is ! Szekrényekben, tartókban s szabadon sok száz meg 
száz könyv volt e teremben látható, többnyire szép kötésekben, 
tankönyv, de egyéb irodalmi mű is, emlékeztetve a nézőt, hogy a 
magyar kultúra hordozói közt a magyar középiskolai tanárok 
díszes helyet foglalnak el. Nem vállalkozunk az egyes kiállítók 
felsorolására, a katalógusban a kiállítás e része nem kevesebbet, 
mint egy egész nyomtatott ivet foglal el s még kimaradt is néhány 
kiállító! Érdekes volna, ha valaki arra vállalkoznék, hogy az élő 
magyar tanárok irodalmi munkásságának statisztikáját állítaná 
össze. Kitűnnék, hogy nemcsak mennyiségileg óriási számokat 
nyernénk, hanem, ha a statistikain kívül más szempontokat is 
alkalmazunk, az irodalmi munkásság minőségét tekintve sem 
vallana a magyar tanárság szégyent. Hiszen ép a közgyűlésen 
mondotta egyike a legélesebb kritikusoknak, hogy a magyar tudo
mányos irodalomnak legkiválóbb munkásai a középiskolai tanár
ságból kerülnek ki.

X. csoport. Tanárok képzőművészeti működése.

A kiállítás e része a tanárok működéséről a képzőművészet 
terén korántsem nyújt kimerítő képet. A kiállítástól — sajnos 
— sokan távol maradtak, holott sok tehetséges tanár van, ki 
műveivel hozzájárulhatott volna a kiállítás emeléséhez. A kiállí
táson azonban így is sok igen szép és érdekes kép volt. Kiemeljük
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Szemlér Mihály tájképét, Balló Ede arczképeit, Sándy  Gyula táj
képeit, Kimnach  László életképeit, Szmetana tanulmányfejeit, 
Télegdy László, Győrök Leó, Myskovszky és Hornischek Henrik 
képeit. A rajzok közűi Szemlér Mihály tollrajzai, Forberger szén
rajza : a Tátracsúcs és Dörre Tivadar rajzai érdemelnek dicséretet. 
Morelli Gusztáv, az ismert fametsző, számos szép kivitelű famet
szetet állított ki. Ugyanezen osztályban voltak a rajzminták. A mi 
ezeket illeti, itt még igen sok a kívánni való. Azonfelül ezek közül 
nagyon kevés készült hazánkban, s épen nem a hazai viszonyok 
tekintetbevételével magyar középiskolák számára. Érdekes rajz
mintákat állítottak k i: Szemlér Mihály, Vdrdai Szilárd (a vallás- 
és közokt. ministerium megbizásából készült fali mintákat), Balló 
Ede, Hofrichter József és Vidéki János.

A közgyűlés krónikája.
Hogy el ne veszszen. hadd foglaljon itt helyet a közgyűlés rövid 

krónikája is. Szombaton, július 4-én a közgyűlés tagjai nagy számmal 
ismerkedő estélyre gyűltek össze a «Bellevue» vendéglőben, a hol vidám 
hangulatban majdnem éjfélig maradtak együtt. Ott volt Berecz Antal 
elnök is. Vasárnap, július 5-én, a kiállítás megnyitása és megtekintése 
után, két órakor, díszlakoma volt a Hungaria-szálló első emeleti nagy
termében. Az asztalfőnél Berecz Antal foglalt helyet. Jobbfelől dr. K la m a r ik  
János min. tanácsos, balfelől pedig dr. L u tte r  Nándor tanker. főigazgató ült. 
A harmadik fogásnál Berecz Antal lendületes beszédben éltette a királyt és 
családját, valamint az egyesület protektorát, József főherczeget. Ugyanekkor 
egy táviratot is intéztek József főherczeghez, melyben a tanáregyesület lel
kesen üdvözli fenséges védnökét. H ofer Károly Csáky ministert, Köpesdy  
Sándor pedig a főváros közönségét, tanácsát és a közgyűlésen megjelent 
képviselőit éltette. Csdka Károly zsolnai igazgató dr. Lutter Nándorra, mint 
az egyesület megalapítójára és első elnökére emelte poharát. F elsm ann  
József igazgató Klamarik m. tanácsost, mint a tanáregyesület jó barátját, a 
hivatalnokban is igazi tanárt és a tanárok közti társas szellemnek megala
pítóját éltette. L u tte r  Nándor Berecz Antalra, dr. A lexander  Hofer Károlyra, 
mint a szeretet emberére, K la m a r ik  dr. a magyar tanárságra, Dóczy Imre, 
mint a debreczeni ref. tanáregyesület tolmácsolója, az országos tanáregye
sületre, Schnabl Róbert a vidéki tagtársakra. Berecz Antal a közgyűlést 
rendező Köpesdy igazgatóra és a kiállítást rendező bizottság legtevékenyebb 
tagjára, dr. Веке Manóra, Веке Manó a kiállítás sikerére, dr. L u tte r  Nándor 
Alexanderre emelte poharát. Felköszöntőket mondottak még dr. Staub. 
B a ksa y  István, R om bauer Emil, Székely István, S ch u r in a  István, V olf 
György és L a sz  Samu. Nagy lelkesültséget keltett az öreg B a k sa y  István 
felköszöntője, midőn kijelentette, hogy 100 forinttal belép az egyesület alapító 
tagjai közé. E nemes példán buzdultak föl R om bauer Emil brassói igazgató 
és Székely István nagyszebeni tanár, kik szintén 100—100 írttal léptek be
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azon a napon az egyesület alapító tagjai közé. Emelkedett hangulatban oszolt 
szét délután négy órakor a bankettező tanárság, melynek egy része a 
Programm szerint a Margit-szigetre tartott. Másnap délután ‘/»3-kor tekintették 
meg a tagok Eötvös Loránd báró meghívására a fizikai intézetet. Itt dr. 
B arton iek  Géza mutatott be egyes érdekes fizikai' eszközöket és a fizikai 
intézet berendezését. Eötvös betegsége folytán távol volt. de megbízta Berecz 
Antalt, hogy üdvözölje nevében a tanárokat és kérje fel nevében, hogy a 
most alakult budapesti mathematikusok és fizikusok társaságába lépjenek 
be. (Éljenzés.) B a rto n iek  eló’ször Eötvösnek készülékét mutatta be, hogy 
két test miként vonzza egymást. Azután egy dinamogépet mutatott be, 
melyet elektromos akkumulátor tart gyors és egyenletes forgásban és ezt a 
mozgást használják föl különböző gépek mozgatására. Bemutatta továbbá 
saját szerkesztésű készülékét, hogy lehet a hang sebességét egy tanterem 
határán belül bemutatni. Innen Hiegler József Ede papírgyárát mentek a 
tanárok megtekinteni. A gyár igazgatója kalauzolta őket a gyártelepen, mely
nek minden egyes osztályát behatóan megtekintették. Hat órakor a középipar
iskola és technológiai múzeumot nézték meg a tanárok, hol Hegedűs Károly 
a legnagyobb készséggel kalauzolta őket. Az összes gépek mozgásban voltak. 
8 órakor az «Arany sas» szállóban társasvacsorára gyűltek össze a tagok. 
A közgyűlés harmadik napján a tagok nagy része a Vigadóban ebédelt s 
este vagy tizenötön, a kiállítási bizottság tagjai, Berecz Antal vendégszerető 
házában gyűltek össze, a hol éjfélutánig víg és komoly toasztokkal mulatták 
az időt. — Egészben, a magunk észlelése szerint, a tagok nagyon meg voltak 
elégedve a közgyűlés szellemével s lefolyásával s jó hangulatban távoztak a 
jubiláns közgyűlésről.



159

Dr. Baintner János

A) Az egyesület tagjai.
Az e lső  év  végén .

a) Tiszteleti ta g o k :

Dr. Purgstaller József Sztoczek József
Br. Eötvös József Dr. Székács József Török Pál.

Ábel Károly
b) Rendes ta g o k : 

Horváth Zsigmond Dr. Rómer Flóris
Abt Antal Kerekes József Dr. Say Mór
Aujeszky Lipót Dr. Kondor Gusztáv Dr. Schenzl Guidó
Dr. Barsi József Kovács Nándor Schindler Emil
Bartl Antal Könyvey József Schmidt József
Batizfalvy István Krautschneider Ferencz Somhegyi Ferencz
Berecz Ántal Kudelka István Somogyi Rudolf
Boskó Lajos Kürcz Antal Szabóky Adolf
Chmelányi József Lajos János Szakács Mózes
Corzán-Avendano Gábor Lechner László Szamosi János
Császár Károly Lutter János Szemléi- Mihály
Cseörgheő Aladár Dr. Lutter Nándor Szénássy Sándor
Dr. Dékány Rafael Mauritz Rezső' Szombathy Ignácz
Dorner József Mayer József Terner Adolf
Fekete József Mészáros Nándor Ternyei Ferencz
Felsmann József Mihálka Antal Thewrewk Emil
Gabriely János Mikoieczky József Torkos László
Géresi Kálmán Mózer Emil Trautwein János
Gönczy Pál Nagy Antal Travnicsek Hubert
Greguss Gyula Ney Ferencz Vámossy Mihály
Gyurmán Andor Peck Ágoston Váry Gellért
Hagymási Tolnai Lajos Peregriny Elek Veress Ignácz
Hahnemann Gusztáv Preysz Móricz Virkler Endre
Hamar Leó Rejtényi Antal Viche József
Hofer Károly Ribáry Ferencz Zalka Antal.
Horváth Pius Dr. Riedl Szende

Babies Kálmán, Baja.
Bajáky Gyula, Szombathely. 
Balás Imre, Szabadka.
Bandi János, Baja. 
Baranyovszky Ignácz, Pozsony.

c) R en d k ívü li tagok -.

Bartal Rezső, Pozsony.
Bertalan Alajos, Sátoralja-Ujhely. 
Bóbics Pál, Szabadka.
Csánk István, Ungvár. 

ly. Czirfusz Ferencz, Baja.
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Dávid István, Pozsony.
Duma György, Ungvár.
Fábry Jenő, Baja.
Farkas Antal, Szabadka.
Farkas József, Budapest.
Felméri Lajos, Budapest. 
Fenyvesi Adolf. Budapest. 
Franki István, Szabadka. 
Galgóczy Ignácz, Kecskemét. 
Gencsy József, Maros-Vásárhely. 
Grabovics Gergely, Eperjes. 
Halász Imre, Budapest.
Hampel János, Ungvár.
Hanthó Lajos, Lőcse.
Héjjá Endre, Szabadka.
Herdlein Dániel, Baja.
Holub Mátyás, Baja.
Homicskó Miklós, Ungvár. 
Horváth Ferencz, Kecskemét. 
Horváth József, Baja.
Kalaba József, Kecskemét.
Koch Antal, Eperjes.
Kolmár József, Pozsony. 
Kotaszek Armin, Selmeczbánya. 
Könnye Alajos, Nagy-Kanizsa. 
Köpesdi Sándor, Baja.
Kriesch János, Budapest. 
Kucskovics László, Kis-Szeben. 
Kun Adolf, Szombathely. 
Lasztókay László, Eperjes. 
Lengyel Géza Dezső', Szabadka. 
Liebhart János, Ungvár.
Lovassy Sándor, Baja.
Lubrich Ágoston, Pozsony. 
Lukavszky Alajos, Szakolcza. 
Markos Mihály, Budapest.
Martin Nándor, Kecskemét. 
Mendlik Ferencz, Baja.
Mihálik László, Szakolcza. 
Mikovich László, Szakolcza.

Morál Aladár, Budapest.
Mondok János, Ungvár.
Nedoly János, Selmeczbánya. 
Németh Antal, Pozsony.
Névy László. Sombatbely.
Núber Sándor, Eperjes.
Palczer Ernő, Kecskemét.
Papp János, Sátoralja-Ujhely. 
Paulik István, Szabadka.
Péterfy Sándor, Budapest.
Petrik János, Ungvár.
Pohdraczky Mihály, Szakolcza. 
Polák Ede, Kecskemét.
Riegler Henrik, Szakolcza.
Romzsa István, Ungvár.
Rostaházy Kálmán, Budapest. 
Rózsay Emil, Pozsony.
Ruby József, Eperjes.
Salamon Ferencz, Budapest,
Simon Endre ifj., Maros-Vásárhely. 
Sinkó Károly, Baja.
Stanczel Károly, Kis-Szeben.
Sváby Pál, Pozsony.
Szieber Ede, Ungvár.
Szinnyei József, Budapest.
Sztoczek György, Pozsony. 
Terlanday Gergely, Szakolcza. 
Thewrewk Árpád (Ponori), Eperjes. 
Tyrnauer Károly, Ungvár.
Uzsay Ágoston, Szombathely. 
Várady Móricz, Kis-Szeben.
Végh Kai. József, Kecskemét. 
Vojnics Nándor, Szabadka. 
Walkovszky Mihály, Eperjes. 
Wiedermann Károly, Pozsony. 
Zámbó János, Sátoralja-Ujhely. 
Zerich Tivadar, Maros-Vásárhely. 
Zimándy Ignácz, Pozsony.
Zsiga Alajos, Kecskemét.



В) Az egyesület tisztviselői.
A b u d a p e s t i  t a n á r e g y e s ü l e t n é l  :

1 6 1

1866-ban.
Elnök : dr. Lutter Nándor 
Alelnök : Ney Ferencz 
Titkár :, dr. R iedl Szende 
Pénztáros: Corsán-Avenano Gábor 
Az értesítő szerkesztője: MészárosNán-

A z O rsz.  K ö z é p is k .  T a n á r e g y e s ü l e t n é l :

1 8 6 7 — 68-ban.

Elnök: Ney Ferencz 
Alelnök; Greguss Gyula 
Szerkesztő': V. Horváth Zsigmond (már- 

czius óta) Szamosi János.
Első titkár: Mészáros Nándor 
Másodtitkár: Mauritz Rezső 
Pénztáros : Say Móricz 
Könyvtáros: Kerekes József

1 8 6 8 — 69-ben.
Elnök: Ney Ferencz 
Alelnök : Bartl Antal 
Első titkár: Mészáros Nándor 
Másodtitkár: Aujeszky Lipót 
Pénztáros: dr. Say Mór 
Könyvtáros : Kerekes József 
Szerkesztő és szerk. bizotts. tagok, mint 

az előbbi évben.

1 8 6 9 — 70-ben.

Elnök: Ney Ferencz 
Alelnök: Bartl Antal 
Szerkesztő: Szamosi János 
Szerkesztő bizottság: Kriesch J., Berecz 

A., dr. Heinrich G. és Szarvas Gábor 
Első titkár : Hofer Károly 
Másodtitkár: dr. Heinrich Gusztáv 
Pénztáros : dr. Say Mór 
Könyvtáros: Aujeszky Lipót.

1 8 7 0 — 71-ben.

Elnök : Ney F.
Alelnök: Bartl A.
Szerkesztő: Szamosi J. 
Szerkesztő-bizottság : Hofer К., Kriesch 

J., dr. Kondor G. és dr. Thewrewk E. 
Első titkár: Hofer К.
Másodtitkár: Torkos L.
Könyvtáros: Tornor F.
Pénztáros: dr. Say M.

1 8 7 1 — 72-ben.

A tisztviselők ugyanazok.
Szerk. bizottság: Abel К., Hofer К.. 

Holub М. és Kriesch J.

1 8 7 2 — 73-ban.

Elnök : dr. Sav Mór 
Alelnök: Mészáros Nándor 
Első titkár: Felsmann József 
Másod - titkár : Torkos L. (később 

Bodnár Zs.)
Szerkesztő: Névy László 
Szerkesztő-bizottság: Kriesch J. (később 

Berecz A.) Hofer К., Holub M. és 
Mauritz R.

Pénztáros: Ábel Károly 
Könyvtáros; Tornor Ferencz.

11

dor. Később a budapesti tanáregylet 
közlönyének szerkesztője V. Horváth 
Zsigmond.

Szerkesztő - bizottsági tagok : Kraut
schneider Ferencz, Say Móricz, Sza
kács Mózes és Szamosi János.



1 8 7 3 — 7 4  ben.
Elnök: Ney Ferencz 
Alelnök : Berecz Antal 
Első titkár : dr. Komáromy Lajos 
Másodtitkár : Tömör Ferencz 
Szerkesztő : Névy László 
Szerkesztő-bizottság: Holub M. Mauricz 

R. Borbás V. Ribáry F.
Pénztáros : Mauritz Rezső 
Könyvtáros: Bodnár Zsigmond

1 8 7 4 — 75-ben.
Elnök: Berecz Antal 
Alelnök : Hofer Károly 
Első titkár: Köpesdy Sándor 
Másodtitkár : Tömör Ferencz 
Szerkesztő : Névy László 
Szerkesztő-bizottság: Ábel K.. Bihari 

P., Petrovich Fer. és Sajóhelyi Fr. 
Pénztáros: Mayer József 
Könyvtáros: Landau Alajos

1 8 7 5 — 76-ban.
Elnök, alelnök, első titkár, szerkesztő, 

pénztáros, könyvtáros, mint előbb 
Másodtitkár: dr. Eró'di Béla. 
Szerkesztő-bizottság: Komáromy Lajos, 

Károly Gy., dr. Hugó, Paszlavszky 
J. és Landau A.

1 8 7 6 — 77-ben.
Mind ugyanazok, mint előbb.

1 8 7 7 — 78-ban.
Mind ugyanazok, mint előbb.

1 8 7 8 — 79-ben.
Elnök, alelnök, szerkesztőség, pénztáros 

ugyanazok, kik előbb.
Első titkár: Brózik K. dr.
Másodtitkár: Wohlráb FI. dr. 
Könyvtáros : Bermüller Ferencz.
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1 8 7 9 - 80-ban.
Minden tisztviselő újra megmaradt

1 8 8 0 —81-ben.
Minden tisztviselő újra megmaradt.

1 8 8 1 — 82-ben.
Minden tisztviselő újra megmaradt s a 

szerkesztő-bizottságba Köpesdy Sán
dor is belépett.

1 8 8 2 — 83-ban.
Szerkesztő : Köpesdy Sándor
Szerk.-bizottsági tagok: Borbás V. dr., 

Heller Á., Mangold L. dr., Tiber Á.. 
és Wohlráb FI. dr.

A többi tisztviselők a regiek.

1 8 8 3 -  84-ben.
Szerkesztő : Malmosi Károly
Szerk.-bizotts. tagok: Heller Á.. Pasz

lavszky J., Schmidt Á. dr., Sebestyén 
Gy. és Volf Gy.

A többi tisztviselő a régiek.

1 8 8 4 -  85-ben.
Szerkesztő: Szarvas Gábor
A szerk.-bizottságot megszüntették.
Könyvtáros: Pirchala Imre.
A többi tisztviselő a régiek.

1 8 8 5 — 86-ban.
Elnök : Berecz Antal
Alelnökök : Hofer К. és Köpesdy S.
Szerkesztő: Sebestyén Gyula.
Főtitkár : Brózik K. dr.
Titkár s könyvtáros : Szerelemhegyi T.
Pénztáros: Mayer József.

1 8 8 6 -  87-ben.
Szerkesztő: Volf György.
A többi tisztviselők mind ugyanazok, a 

a kik az előbbi évben voltak s ez a 
tisztikar egész a mai napig nem vál
tozott.
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Az országos középiskolai tanáregyesület tagjainak névsora 
az 1890 91-ik egyesületi év végén.

Protector : JÓZSEF FŐHERCZEG Ő FENSÉGE, cs. kir. lovassági tábornok 
és a magyar korona országai honvédségének főparancsnoka, aranygyapjas vitéz, 
a magyar szt-István-rend nagykeresztese stb.

I. A z  e g y e s ü l e t  t i s z t i  k a r a :

Elnök: Berecz Antal. Főtitkár: Dr. Brózik Károly,
Alelnökök : Hofer Károly, Köpesdy Titkár: Szerelemhegyi Tivadar. 

Sándor. Pénztárnok : Mayer József.

II. T i s z t e l e t b e l i  t a g o k :

Alkér Gusztáv, főv. tanácsos, a főv. tanügyi osztály vezetője.
Bartal Antal, kir. tanácsos, középisk. tanárképző gyakorló iskolai igazgató. 
Berecz Antal, áll. felsőbb leányisk. igazgató Budapesten.
Berzeviczy Albert dr., államtitkár.
Gróf Csáky Albin, vallás- és közokt. m. kir. miniszter.
Ciotta János, Fiume városa polgármestere, 
b. Eötvös Lóránt, e. tanár, a m. tud. akad. elnöke.
Gönczy Pál, államtitkár.
Hanzély János, kir. tanácsos, ministeri számvevőségi igazgató.
Haynald Lajos dr.. biboros, kalocsai és bácsi érsek.
Hunfalvy Pál, főrendiházi tag.
Kaczvinszky Viktor, premontrei prépost Jászón.
Kalmár Endre, kegyestanítórendi rendfő Budapesten.
Kárffy Titusz, ministeri tanácsos.
Klamarik János dr., ministeri tanácsos.
Kuncz Adolf dr., premontrei prépost Csornán.
Lönhardt Ferencz, erdélyi róm. kath. püspök Károly-Fehérvárott.
Lónyay János, Máranmros-megyei főispán.
Lutter Nándor dr., kir. tanácsos, kir. főigazgató Budapesten.
Papp Gábor, ref. püspök Komáromban.
Prónay Dezső báró, a magyarországi ág. ev. egyház világi főfelügyelője. 
Révész Bálint, reform, püspök Debreczenben.
Semsey Andor, Budapesten.
Schvarcz Gyula dr., az országos köznevelési egyesületnek elnöke. 
Szamosi János dr., egyetemi tanár Kolozsvárott.
Szász Domokos, ref. püspök Kolozsvárott.

11*
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Szász Károly dr., ref. püspök Budapesten.
Szilágyi István ev. ref. lyceumi ig_ Máramarosszigeten. 
Tisza Kálmán, orsz. képviselő.
Vaszary Kolos, pannonhalmi főapát.
Zichy Ágost gróf, V. b. t. tanácsos, Fiume kormányzója.

III. A la p í t ó  t a g o k  :
Balog Péter (Papi).
Bartal Antal, 
f  Görög Imre.
Haynald Lajos dr., bíboros érsek 

Kalocsán.
f  Ipolyi Arnold, püspök Nagy-Váradon 
Magyar nevelési társaság.

Sz. kir. Pest városa.
Hegyesy Károly, Fehértemplom. 
Kirchner Lajos, Budapesten. 
Semsey Andor, Budapesten. 
Szilágyi István, M.-Szigeten. 
Vaszary Kolos, Pannonhalmán. 
Volf György.

IV. V á la s z t m á n y i  t a g o k :
Megválasztásának éve.

1888. 
dr. Веке Manó 
dr. Csengeri János 
Deme László 
Harrach József 
dr. Károly Gy. Hugó 
Lévay Imre 
Schuch József 
Szarvas Gábor 
Tiber Ágost 
Vámossy Mihály

a) B u d a p e s tie k :
1889.

dr. Alexander Bernát 
Bermüller Ferencz 
dr. Jancsó Benedek 
Molnár Sándor 
Müller József 
Névy László 
Paszlavszky József 
dr. Pozder Károly 
dr. Riedl Frigyes 
Sebestyén Gyula

1890.
dr. Böhm Károly
Felsmann József
dr. Kármán Mór
dr. László Mihály
dr. Reichenhaller Kálmán
dr. Schmidt Ágoston
Suppan Vilmos
dr. Szemák István
dr. Ponori Thewrewk Emil
Tömör Ferencz

b) vidék iek  (a közgyűlés jelöltjei közűi.)
1888.

Dunay Ferencz 
Futó Mihály 
Kékuss Vidor 
Kiss Sándor 
dr. Lúcz Ignácz 
Pfeiffer Antal 
Schröder Károly 
Szabó Ignácz 
Szőke Endre 
Wagenhoffer Titusz

1889.
Géresi Kálmán 
Hehelein Károly 
dr. Koltai Virgil 
Kuncz Elek 
Paál Gyula 
Polgár György 
Szenczy Győző 
Téglás Gábor 
dr. Vajda Gyula 
Veress Ignácz

1890.
Ávéd Jákó 
Baksay István 
Csáka Károly 
Ereky Alfonz 
dr. Erődi Béla 
Marikovszky Menyhért 
Petrovich Ferencz 
Szűcs Lajos 
Váró Ferencz 
Vidovich Bonaventura
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c) vidékiek  (a körök jelöltjei közűi).
Beszterczebányáról: F abuss Alajos és F a ith  M átyás. — Brassóból: 

R om bauer E m il. Orbán Ferencz és B o u rn á s  E rnő . — Csurgóról: dr. V ida  
Károly. — Eperjesről: Schlott Gyula. — Fiúméból: Fest A ladár  és Berghoffer 
József. — Kecskemétről: H a n u ss  Is tv á n  és Szabó Ferencz. — M.-Szigetről: 
Feld Vilm os és K ardos K ároly. — Nagy-Bányáról: Szun ter  N ándor. — 
Nagy-Kállóból: S ch u r in a  Is tvá n . — Pozsonyból: P irchá la  Im re  és 
dr. Sch ö n v itsky  B erta lan . — Selmeczbányáról: Jessovits Károly. — Sümeg
ről : dr. Kellem en K ároly. — Szepesből: Gébé János. Z im a n n  János és 
Dénes Ferencz. —- Szabadkáról: H averda M átyás. — Trsztenáról: D ortsák  
Gyida. — Újvidékről: F ra n k i Is tv á n  és B ru ck  Ferencz. —  Ungvárról: 
F a n ko v ich  Sán d o r  és Zoltsák János. — Zsolnáról: dr. M ayer György.

V. F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :
Volf György.

VI.
a) B u d a p esti szakosztályok.

Az I. szakosztály elnöke Sebestyén G yula, jegyzője dr. Szigetvári János. 
A II. szakosztály elnöke M üller József, jegyzője dr. Веке M anó.

b) T a n á r i körök:

H e l y E l n ö k J e g y z ő

Beszterczebánya......... Petricskó Jenő Faith Mátyás

Brassó.......................... Rombauer Emil
dr. Kőrösy György, majd 

dr. Hoffmann Fr.

! Csurgó.......................... Di'. Vida Károly Kulcsár Endre

Fiume.......................... Fest Aladár Szabó Samu

M.-Sziget.................... Marikovszky Menyhért Vékony Antal

Pozsony...................... Pirchala Imre dr. Schönviczky Bertalan

Sümegh........................ Orbán Lajos Horváth Rezső

Szepes (Lőcse, Igló). . . Róth Márton Nikházy Frigyes
Trsztena...................... Dortsák Gyula Kotunovics Győző
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VII. R e n d e s  é s  r e n d k ív ü l i  t a g o k :

Ábrái Lajos, keresk. isk. igazg. Aradon 
Abt Antal dr., egyet, tanár Kolozsvárott 
Adamis Károly, ev. lyc. tanár Pozsonyban 
Agáczi Norbert, prém. fó'g. t N.-Váradon 
Ágoston Károly, kir. fog. t. Eperjesen 
Ágoston Lajos, kath. gym. t. Brassóban 
Aiben Mátyás, kir. főgym. t. Szatmárott 
Albrecht János, fó'gym. t. Pozsonyban 
Aldori Bertalan tanárjeiölt, Mendén 
Alexander Bernát dr., fó'reálisk. tanár 

Budapesten. V.
Altmann Imre, nagvg. t. Selmeczbányán 
Ambrus Mór, államgym. t. Losonczon 
Andrássy Károly, államg. t. N.-Szebenben 
Andor Tivadar, gym. t. Miskolczon 
Angheben Albin, főgym. t. Fiúméban 
Antolik Károly, kir. főgym. t. Aradon 
Arányi Béla, fó'g. igazg. Trencsénben 
Aranyossy Miksa, polg. isk. ig. Bpesten V. 
Arató Frigyes oki. t. Szegeden 
Asztalos József, főgym. t. Baján 
Asztalos Károly, főgym. rajzt. Sepsi-Szt.- 

Györgyön
Atzél Károly dr., főig. toll nők Bpesten 
Ávéd Jákó, főgym. t. Gyulafehérvárott 
Babaré Adél, fels. leányisk. t. Fiúméban 
Babik József, kir. főgym. t. Eperjesen 
Back Izrael dr., izr. hittanár Budapesten 
Baczoni Albert, fó'reálisk. t. Kassán 
Badics Ferericz dr., fó'g. t. Újvidéken 
Bajay Amand, kath. gym. t. Miskolczon 
Bakos János, fó'reálisk. t. Székesfehérvárott 
Baksay István, fó'g. igazg. Rimaszombaton 
Balás Árpád, gazd. ak. igazg. M.-Ovárott 
Balás Imre, főgym. t. Szabadkán 
Balassa Benő. kereskedelmi isk. t. Zala- 

Egerszegen
Balassa Józs.dr., keresk. ak. t. Fehérvárott 
Balázs Gyula, gym. t. Ujverbász ■
Balázsi Dénes, polg. isk. t. Bpesten III. 
Balázsi Józs.. k, r. házfó'nök N.-Becskerek 
Balázsovics Norbert, gym. t. Szentesen 
Baligo János dr., fó'g. t. Nagy-Károly

Balló Mátyás, közs. fó'reálisk. t. BpestenIV. 
Baló Gyula, államgym. t. Kaposvárott 
Balogh Ármin, izr. tanítóképezd, t. Bpesten 
Balogh Ignácz dr., ügyvéd Budapesten 
Balogh Károly, ev. ref. fó'g. t. Kolozsvárott 
Balog Mór, fó'reálisk. t. Budapesten VI. 
Balugyánszky Béla. gym. t. Zsolnán 
Bánfi János, polg. isk. ig. Karánsebesen 
Bánfi Zsigmond dr., főreálisk.t. Bpesten II. 
Bánóczi József dr.. orsz. rabbiképző t. 

Budapesten
Baráczi Sándor, kath. gym. t. Brassóban 
Bárány Lukács, gym. ig. Szamosujvárott 
Baranyi Balázs, fó'g. t. Jászberényben 
Baráth Ferencz. fó'g. t. Budapesten IX. 
Barbaries Róbert, fó'gym. t. Zirczen 
Barkász Károly, lyc. t. H.-M.-Vásárhelyit 
Barkóczy-Dömök Antónia, fels. leányisk.

igazgatónő M.-Szigeten.
Barla Kálmán, gymn. t. Jászberényben 
Barna Ignácz dr., keresk. ak. t. Bpesten 
Bartha Zsigmond. ref. fó'g. t N.-Enyeden 
Bartoniek Géza, tanítóképző t. Bpesten VII. 
Bartos Fiilöp. fó'reálisk. t. Szegeden 
Bászel Aurél dr., fó'g. t. Fehértemplomban 
Báthori Gyula, gym t. Csurgón 
Báthory Nándor, főreálisk. t. Bpesten, IV. 
Bátori Lajos, képezdei tanár Csurgón 
Bauer József, reálisk. t. Lőcsén 
Bauer Simon dr.. áll. fó'reálisk. t. Lőcsén 
Bayer József, gym. t. Budapesten, V. 
Bäuerle Ferencz, reálisk. t. Brassóban 
Bäumel Ede dr.. reálisk. t. Sopronban 
Beck József, keresk. akad. t. Bpesten 
Becsek Sándor, ref. gym. ig. Szatmárott 
Beczner Frigyes, főreálisk.t. Debreczenben 
Beksits Ignácz, államgymnasiumi tanár 

Kaposvárott
Веке Manó dr., fó'reálisk. t. Bpesten, V. 
Békési Gyula, kir. főigazg. Debreczenben 
Bellovits Ferencz, reálisk. t. Esztergomban 
Bellus János, ev. lyc. t. Selmeczbányán 
Béndek József, polg. isk. t. Zsombolyán
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Benedek Albert dr., főreáliskolai tanár 
Székesfehérvárott

Benedek Ferencz, kir. convictusi kor
mányzó Kassán

Benka Gyula, ág. fog. igazg. Szarvason 
Benke István, ref. collég, ig. Sepsi-Szt- 

Györgyön
Benő János, gym. igazg. Kisújszálláson 
Beöthy Zsolt, egyetemi tanár Budapesten 
Berecz Ede, fels. leányisk. t. Budapesten 
Berecz Gyula, állami tanító Sepsi-Szt- 

Györgyön
Berghoffer József, kir. fó'g. ig. Fiúméban 
Berkeszi István dr., reálisk. t. Temesvárott 
Bermüller Ferencz, fog. t. Budapesten II. 
Berthóthy Kár., fels. leányisk. t. Fiúméban 
Besse Dávid, államgym. t. Losonczon 
Bicsovszky Károly, kir. fog. t. Besztercze- 

bányán
Biczó Géza, főgym. t. Budapesten. VII. 
Billmann Márton, fó'gym. ig. Lúgoson 
Binder Jenő, fó'reálisk. t. Brassóban 
Biró Béla. kanonok Kolozsvárott 
Bittera Károly, reálisk. t. Pozsony 
Blanár Ödön, fó'g. t. Beszterczebányán 
Bokelberg Ernő, tornatanár Budapesten 
Bőd Lajos, fó'reálisk. t. Sz.-Fehérvárott 
Bodiss Jusztin, k. r. főgym. Győrött 
Bodor István, gym. t. Rimaszombaton 
Bodola László, ref. fó'gym. t. Csurgón 
Boga Imre, reálisk. t. Beregszászon 
Bogya Irma, fels. leányisk. t. Bpesten 
Bogyó Samu, keresk. akad. t. Bpesten 
Bogsch Albert, ág. főgym. t. Kassán 
Bója Ferencz, főreálisk. t. Szegeden 
Bóka Péter, főreálisk. t. Kecskeméten 
Bokor József dr., egyet. m. t. Budapesten 
Bolkai Vilmos, prém. fó'g. t. N.-Váradon 
Bónis Károly, gym. t. Nagy-Kőrösön 
Boros Gábor dr., áll. gym. t. N.-Szebenben 
Borostyány Béla. főreálisk. t. Déván 
Bóth István, gym t. Kisújszálláson 
Bournáz Ernő, gym. t. Brassóban 
Bournáz Ján., fels. leányisk. t. Kolozsvárott 
Bozóky Endre, reálisk. t. Bpesten. II. 
Bozsenik Béla. főgym. tanár Lúgoson

Böhm Károly dr.. ev. gym. ig. Bpesten 
Bricht Lipót, keresk. akad. titkár Bpesten 
Brózik Károly dr., főreálisk. t. Bpesten, II 
Bruck Ferencz, áll. iparisk. ig. Újvidéken 
Buday József dr.. fó'reálisk. t. Bpesten. II. 
Budenz József dr., egyet. t. Budapesten 
Bugala Gyula, kath. gym. t. Trsztenán 
Bukoveczky Sándor, főreálisk. hittanár 

Nagy-Kállón ?
Bulyovszky Sándor, nagygym. tanár 

Selmeczbányán
Burány Gergely dr., fó'g. t. Keszthelyen 
Burger Dózsa, prém. főg. t. Pecze-Szt- 

Mártonban
Burghard Leó, jószágkormányzó Szt- 

Gotthardon
Burián János, államgym. t. Losonczon 
Búza János, ref. főg. t. Sárospatakon 
Buzási Ábel, főgym. t. Pécsett 
Cherven Flóris dr., főg. t. Budapesten. V 
Cholnocky Károly, reálisk. t. Sümegen 
Chovancsák Dániel, gym. t. Trsztenán 
Corzán-Avendano G., főg. ig. Bpesten. V. 
Csajági Béla, izr. árvaházi ig. Bpesten 
Csáka Károly, gym. igazg. Zsolnán 
Császár Árpád dr.. főg. t. Bpesten, V. 
Cselkó József, fó'gym. t. Lúgoson 
Csemez József, gym. t. Nagybányán 
Csengeri János dr., tanárképzó'-gym. t. 

Budapesten
Cseörgheő Aladár, főreális, t. Bpesten, II 
Cséplő Péter. prém. főg. t. N.-Váradon 
Cserei Emil, plébános T.-Szt-Mártonban 
Cserép József, gym. t. S.-A.-Ujhelyen 
Cserép Sándor, k. r. fó'gym. t. Szegeden 
Cserhalmy József, kegyesr. főgym. igazg. 

Debreczenben
Csics Gyula, főg. t. Szolnokon 
Csizik Gyula, rajzt. Budapesten 
Csókán Lajos. gym. t. Selmeczbányán 
Csomár István, gym. t. Munkácson 
Csomóssy Sándor, reálisk. t. Esztergom ban 
Csonka Ferencz, fó'reálisk. t. Szegeden 
Csorba Ferencz dr., min. fogaim. Bpesten 
C. Papp József, fels. leányisk. t. Fiúméban 
Csuday Jenő. fó'gym. t. Szombathelyen
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Czehe Győző, közs. népisk. igazg. Zentán 
Czigler Ignácz, fels. leányisk. t. Besztercze- 

bányán
Czink Lajos, keresk. akad. t. Fiúméban 
Czirfusz Ferencz, tanfelügyelő Zomborban 
Czógler Alajos, főreálisk. t. Szegeden 
Czvach Gyula, reálisk. t. Verseczen 
Dach János, fels. leányisk. t. Pozsonyban 
Dallos József dr., főgym. t. Szombathelyen 
Dalmartello Arthur, főgym. t. Fiúméban 
Danilovics János, főgym. ig. Kaposvárott 
Danielovics Kálmán, főgym. t. Zomborban 
Dankl Zsigm., keresk. akad. t. Fiúméban 
Darvai Móricz dr., főreálisk. t. Aradon 
Dassievicz Gyula, kath. gym. t. Miskolczon 
Décsei Janka, fels. leányisk. ig. Lőcsén 
Deésy Károly, főreálisk. t. Lőcsén 
Demkó Kálmán dr., főreálisk. ig. Lőcsén 
Dergán Sándor, gym. t. Nagybányán 
Derra György dr., g. k. főgym. t. Újvidéken 
Deme László, közs. főreálisk. t.Bpesten, IV. 
Demeczky Mihály dr., gym. t. Bpesten, V. 
Dénes Ferencz, főgym. t. Lőcsén 
Dengi János dr., főgym. t. Lúgoson 
Deutsch Jakab, polg. leányisk. t. Bpesten,V. 
Deseő Béla dr., áll. gym. t. Bpesten, VII. 
Dietz Sándor dr. áll. fels. leányisk. t. Bpesten 
Dischka Győző, főreálisk. ig. Pécsett 
Dobay Sándor, ref. főgym. t. M.-Szigeten 
Dóczy Gedeon, fels. leányisk. t. Debre- 

czenben
Dóczi Imre, főisk. t. Debreczenben 
Domanovszky Endre, ny. jogakad. t. 

Budapesten
Doroghi Ignácz, reálisk. t. Temesvárott 
Dortsák Gyula, gym. ig. Trsztenán 
Donáth Imre. polg. isk. ig. Fiúméban 
Dósa Elek, gym. t. Szentesen 
Dömötör János, gym. t. Marosvásárhely 
Drajkó Béla, kegyesr. főgym. t. Bpesten 
Draskóczi Gábor. ref. gym. t. M.-Szigeten 
Drohobeczkv Gyula, g. k. képezdei igazg. 

Ungvárott
Droppa József, főgym. t. Beszterczebányán 
Dudinszky György, főgym. t Lőcsén 
Duka Kristóf, tanárjelölt Szamosujvárott

Dunay Ferencz, főig. Beszterczebányán 
Éberling József, főreálisk. t. Bpesten. VIII. 
Edelmann Sebő dr., fó'g. t. Szombathelyen 
Éder Géza, iparközépisk. t. Budapesten 
Ederer Antal, főgym. t. Trencsénben 
Egan Lujza, fels. leányisk. t. Bpesten 
Ekkert Antal, polg. isk. t. Bpesten, II.
Elek Lajos, ref. főgym. t. Debreczenben 
Endrei Árpád, főgym. t. Csurgón 
Entz Géza dr., műegyet. t. Budapesten 
Erdélyi Jenő, keresk. akad. t. Budapesten 
Erdélyi Károly dr., kegyesr. főgym. t. 

Kecskeméten
Ereky Alfonz, főgym. t. Sz.-Fehérvárott 
Erődi Béla dr., Ferencz-József nev.-int.

kormányzó, Budapesten 
Erődi Dániel, gym. t. Nagykikindán 
Fábián L. Mór. keresk. isk. t. Debreczenben 
Fábry János, gym. t. Rimaszombaton 
Fabuss Alajos, polg. isk. t. Besztercze

bányán
Faith István, gym. t. Beszterczebányán 
Faith Mátyás, főgym. t. Beszterczebányán 
Faludi Miksa, keresk. isk. ig. Székesfehér

várott
Falvai Antal, ág. el. ig. Bpesten II. rkt. 
Fanda József, nyomdatulajd. Bpesten, rkt. 
Fankovich Sándor, gym. ig. Munkácson 
Faragó Lajos, rajztanár Pancsován 
Farkas László, főgym. ig. Nagykanizsán 
Fazekas Sándor, reálisk. ig. Debreczenben 
Fehér Ipoly, kir. főigazg. Szegeden 
Fehérváry István, kegyesr. gym. t. Deb

reczenben
Feil Ede, főgym. t. Kézdi-Vásárhelyen 
Fekete Endre, kegyesr. korm. segéd Buda

pesten IV.
Fekt Ferencz, főgym. t. Pancsován 
FeldVilmos, gym. ig. házfőnök M.-Szigeten 
Felsmann József, főreálisk. ig. Bpesten. VIII. 
Ferencz Valdemár, főgym. t. Eperjesen 
Ferenczi Gyula, főreálisk. t. Déván 
Ferenczy Alajos dr., gym. t. Zentán 
Ferenczi József, főgym. t. Nyitrán 
Ferenczi Zoltán dr.. polg. isk. igazg. 

Kolozsvárott
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Jónás János, keresk. akad. ig. Pozsonyban 
Joó Imre dr., gym. t. Nagykó'rösön 
Joris Máté. fó'gym. t. Fiúméban 
Józsa Menyhért, fels.leányisk. t. Sopronban 
Juhász Krisztina, fels. leányisk. t. Bpesten 
Jurkovich Emil, főgym. t. Besztercze- 

bányán
Kálmán Adolf dr., reálisk. t. Pécsett 
Kálmán Miksa dr.. reálisk. t. Pécsett 
Kalmár Elek, fó'gym. tanár Lőcsén 
Kaivá vszky János, polg.isk. t. Cs-Somorján 
Káplány Antal dr.. fó'gym. t. Szabadkán 
Kara Győző. gymn. t. Bpesten, VII. 
Karácson Márton, kath. gym. t. Maros- 

Vásárhelytt
Karai Sándor, ref. főisk. t. Debreczenben 
Kardos Albert dr.. gym. t. Szentesen 
Kardos Károly, ref. fó'gym. t. M.-Szigeten 
Kármán Mór dr., gyak. isk. t. Bpesten 
Károly Gy. Hugó dr.. fels leányisk. t. 

Budapesten
Károlyi Ilona, fels leányisk. t. Besztercze- 

bányán
lvárpáthy Gusztáv, gym. t. N.-Szebenben 
Kárpáti Endre, fels. leányisk. ig. Lőcsén 
Kartner Gyula, áll. gym. t. F.-Templomban 
Kassai Gusztáv dr.. fó'gym. t. Bpesten, V. 
Kátay Lajos, reálisk. t. Szegeden 
Katona Lajos dr., gym. t. Bpesten. II. 
Katona Mihály, ref. főgym. t. Kecskeméten 
Kavalszky Ág., kir. főgym. t. Eperjesen 
Kékuss Vidor. prém. főgym. t. N.-Váradon 
Keleti Gusztáv, mintarajzisk. ig. Bpesten 
Keltemen Károly dr., reálisk. t. Sümegen 
Kemény Ferencz dr., főreálisk. t. Buda

pesten, IV.
Kemény Ferencz, főreálisk. t, Brassóban 
Kempf József, fó'gym. t. Bpesten. V.
Király Ernő, ev. lyc. t. Selmeczbányán 
Király József, gym. t. N.-Szalontán 
Király Pál, áll. képezd, t. Bpesten. I.
Kis Dénes, polg. isk. ig. A.-Lendván 
Kis Lajos, polg isk. t. Zala-Egerszegen 
Kiss Endre dr., főgym. t. Pancsován 
Kiss E. János, főreálisk. t. Bpesten, IV. 
Kiss József, reálisk. t. Pécsett

Kiss Lajos, főreálisk t. Szegeden 
Kiss Rezső, reálisk. t. N.-Kállón 
Kiss Sándor, keresk. akad. igazg. Nagy- 

Becskereken
Klazsik Rókus, gym. t. Zentán 
Klincsek József, főreálisk. t. Székes- 

Fehérvárott
Klupathy Jenő dr., gym. t. Bpesten. VIII. 
Koch Antal dr., egyet. t. Kolozsvárott 
Kocsner József, főgym. t. Beszterczebányán 
Kohlbauer Ferencz. reálisk. t. Aradon 
Ivohn Lajos, polg. isk. t. Baján 
Kohnth János dr., hitt. Beszterczebányán 
Kókai Lajos, könvvkeresk. Bpesten 
Kolbenheyer K. Arnold, főgym. t. Nagy

szeben
Kolecskáry József, polg. isk. t. Czékén 
Koltai Virgil, főgym. t. Bpesten 
Komáromy Lajos, tképző t. Bpesten, VII. 
Kondor Gusztáv dr., egyet. t. Bpesten 
Kondor József, ref. fó'gym. t. Csurgón 
Kont Gyula, polg. isk. t. Bpesten. VI.
Koós Gábor dr.. keresk. akad. t. Bpesten 
Kopcsay János, gym. t. Szakolczán 
Kopp Lajos dr., polg. isk. t. Bpesten. IX. 
Kopper György, főgym. t. Újvidéken 
Korény-Scheck Vincze, főgym. t. Újvidéken 
Koritsánszky János, borászati szaktanár 

Kecskeméten
Koronczv Imre, reálisk. t. Sopronban 
Kosztka György, főreálisk. t. Pécsett 
Kotunovics Győző, gym. t. Trszlenán 
Kotunovics Sándor, prém. főgym. igazg. 

Nagy-Váradon
Kovács Ábel, b. r. főgym. t. B.-Füreden 
Kováts Antal, gym. t. Kecskeméten 
Kovács Béla. ref. főgym. t. M.-Szigeten 
Kovács István, gym. t. N.-Szalontán 
Kovács János, polg. isk. képezdei t. Buda

pesten, I.
Kovács József, k. r. gym. t. Kolozsvárott 
Kovács Pál dr., jogakad. t. Kecskeméten 
Kovaliczky Antal, főreálisk. t. Székely- 

Udvarhelytt
Kovalik János dr.. gym. t. Miskolczon 
Kovalóczy Rezső, gym. t. Ungváron
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Kovalszky Lajos, gym. ig. Ujverbászon 
Kozsanovics Sándor, főgym. t. N.-Bányán 
Kőfalvi Vidor, prém. főgym. ig. Szombat

helyen
Kölln Gyula, gym. t. Sz.-Somlyón 
König Gyula dr., műegyet. t. Bpesten 
König Pál, fó'reálisk. t. Déván 
Köpesdy Sándor, áll. gym. ig. Bpesten, VII. 
Körmendy József, gym. t. Aradon 
Kövi Imre, fó'gym. t. Iglón 
Kővári Tivadar, nagyprépost N.-Váradon 
Körösi Henrik, reálisk. t. Pécsett 
Körösi Sándor, kir. főgym. t. Fiúméban 
Kőrösy György dr..kath. gym. t. Brassóban 
Közményi Ferencz, fó'gym. t. Trencsénben 
Krajnyák Ede, fó'gym. t. Pozsonyban 
Kramer János, polg. isk. ig. Szegzárdon 
Kramer József, polg. isk. ig. K.-Mártonban 
Krbek Pravomil. reálisk. t Zágrábban 
Ivrcsárevics Márk, g. kel. gym. t. Újvidéken 
Krécsy Béla, fó'reálisk. t. Kecskeméten 
Krenedits Ferencz, főgym. t. Váczott 
Krenner József dr., műegyet. t. Bpesten 
Kriesch Mihály, fó'reálisk. t. Bpesten, V. 
Krisztiani Alajos, fó'reálisk. t. Debre- 

czenben
Krüger Viktor, főreálisk. t. N.-Váradon 
Kubicsek Albert, gym. t. Fiúméban 
Kulin Lajos dr., plébános N.-Szt-Miklóson 
Kulcsár Endre, ref. fó'gym. t. Csurgón 
Kún Ignácz, gym. t. Beszterczebányán 
Kun Róbert, fó'reálisk. t. Déván 
Kuncz Elek, kir. tőigazg. N.-Váradon 
Kuncz Kornél, polg. isk. ig. Gyergyó-Szt- 

Miklóson
Kunos Ignácz, oki. t. Bpesten 
Kupcsay János, műfaragó Hosszúfalván 
Kurovszky Adolf, főreálisk. t. Lőcsén 
Kuszák József, főreálisk. t. Győrött 
Kuthy József dr., fó'reálisk. ig. Székes- 

Fehérvárott
Kutlik Endre, gym. t. Szarvason 
Kutrucz Rezső, főgym. t. Pozsonyban 
Kircz Jakab dr., főreálisk. t. Szegeden 
Láday Kázmér, pr. főgym. t. N.-Váradon 
Lakos Károlyné, fels.leányisk. ig. Fiúméban

Laky Mátyás dr., fó'reálisk. ig. Temesvárott 
Láng Károly, polg. leányisk. t. Körmöcz- 

bányán
László Dávid, gym. ig. Erzsébetvárosban 
László Mihály dr., nev.-int.-tulajd. Buda

pesten, VI.
Latkóczy Mihály, kir. főgym. t. Eperjesen 
Laudon István dr., főgym. t. Ungvárott 
Laukó Albert, fó'reálisk. t. Aradon 
Lázár István, ref. főgym. t. N.-Enyeden 
Lahne Vilmos, gym. t. Szolnokon 
Leehner László dr., fó'gym. t. Bpesten, II. 
Lederer Ábrahám, ny. izr. kép. t. Bpesten 
Leffler Sámuel, gym. t. Nyíregyházán 
Lehmann Róbert dr., keresk. akad. tanár 

Kolozsvárit
Lengyel Béla dr., egyet. t. Bpesten 
Lengyel Vilmos, gym. t. Pancsován 
Lenkei Henrik, reálisk. t. Bpesten, VI. 
Lenner Emil, áll. gym. ig. Győrött 
Lévay Ferencz, min. osztálytan. Bpesten 
Lévay Imre, kegyesr. főgym. ig. Bpesten 
Lévay István, kir. főgym. t. Eperjesen 
Layer Antal dr., főgym. t. Losonczon 
Lichtenegger József, F. J. N. Bpesten, II. 
Lieben wein Alajos, áll. gym. t. Kaposvárott 
Lintner Lajos, közs. főreálisk. t. Buda

pesten, IV.
Linkess Miksa, kir. fó'gym. t. Lőcsén 
Liszka Béla, reálisk. t. Bpesten, II. 
Litschauer Teréz, tanítónők, t. Győrben 
Lubich Emil, keresk. t. Budapesten 
Lubich Géza, fó'reálisk. t. Pozsonyban 
Lucz Ignácz dr.. fó'reálisk. t. Kassán 
Lukácsi György, főgym. t. N.-Bányán 
Lutter János, főgym. ig. Budapesten 11. 
Lux Ede, ev. t. Budapesten. IV. rkt. 
Mahalcsik József, főgym. t. Sz.-Somlyón 
Mahalcsik Titus Mihály, főg. t. N.-Bánya 
Máday János, főgym. t. Aradon 
Máhler Miksa dr., reálisk. ig. Vágujhelyen 
Majoros József, gym. t. Veszprémben 
Makiári Pap Miklós, főg. t. S.-Patakon 
Makróczy Gábor, pr. főg. t. N.-Váradon 
Malatinszky János, k. gym. t. Zsolnán 
Malesevics Miklós, fó'gym. t. Zomborban
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Mally Nándor, f. leányisk. t. Trencsénben 
Marcsek Andor, főgym. t. Iglón 
Marcsiss János, fog. t. Beszterczebányán 
Margalits Ede dr., fog. ig. Zomborban 
Marikovszky M.,f. leányisk.ig. M.-Szigeten 
Márki Sándor dr., fog. t. Bpesten VII. 
Markusovszky Sám., ev.lyc. t. Pozsonyban 
Marossy Sándor, gym. t. N.-Bányán 
Martinyi József, gym. ig. Nyíregyházán 
Márton Jenő. ev. lyc. t. Pozsonyban 
Mártonfi Lajos dr., gymn. t. Szamos- 

Ujvárott
Mártonfi Márton, kir. tanfelügy. Temes- 

várott
Marusák Pál, f. leányisk. ig. Sopronban 
liatics M. András, g. k. fog. t. Újvidéken 
Matisz János, főgym. t. Fiumében 
Mátray Gyula, képezdei ig. Csurgón 
Matskássy József, főreálisk. t. Szegeden 
Matyéka Károly dr., főreálisk. t. Brassóban 
Maczki Valér dr., főgym. t. Pécsett 
Maurer Rezső, p. i. t. Budapesten III. 
Mauritz Rezső, főreálisk. ig. Bpesten VI. 
Mayer György, dr. gym. t. Zsolnán 
Mayer József, főreálisk. ig. Bpesten, II. 
Mayer Károly, kir. fog. t. Pozsonyban 
Mebold F. J., keresk. akad. t. Bpesten 
Medvigy János, kir. főg. t. Ungvárott 
Medgyesi Lajos, fog. t. Kaposvárott 
Medgyesi Ödön, főgym. t. Aradon 
Medreczky István, főg. t. Ungvárott 
Méhely Lajos, főreálisk. t. Brassóban 
Melchár József, fels. leányisk. t. Sopronban 
Melegh Gyula, ref. főg. t. M.-Szigeten 
Mendlik Ferencz, főreálisk. t. Bpesten, V. 
Mendly Károly, p. isk. t. Zalaegerszegen 
Merényi Lajos, kegy. r. t. N.-Becskereken 
Mérey Ágost, főgym. t. Szabadkán 
Mészáros Ferencz, gym. t. Nyíregyházán 
Mészáros Lajos, gym. t. Zentán 
Michaelis Vilmos, ev. lyc. ig. Pozsonyban 
Micsinay János, lyc. t. Selmeczbányán 
Mihálti József, ág. főg. t. Szarvason 
Mika Sándor dr., főreálisk. t. Brassóban 
Mike Géza, reálisk. t. Pécsett 
Miklósy István, g. k. kép. t. Ungvárott

Mikus László, gym. t. Lúgoson.
Miletz János, főreálisk. t. Budapesten, II. 
Miller Gyula, f. leányisk. t. M.-Szigeten 
Milovánov István, g. k. főg. t. Újvidéken 
Miskolczi Arnold, gym. t. Lőcsén 
Misz Olivér, kath. gym. t. M.-Vásárhelytt 
Mittelmann Nándor, kér. ak. t. Brassóban 
Mokos Gyula, ref, kép. igazg. Pápán 
Molnár Béla, b. r. gym. t. Pápán 
Molnár János, könyvk. Bpesten rdkt. 
Molnár József, főreálisk. t. Győrött 
Molnár Károly,főreálisk. t. Sz.-Udvarhelytt 
Molnár Rezső dr., kegy. r. gym. t. M.- 

Szigeten
Molnár Sándor, ref. főg. t. Bpesten. IX. 
Moós János, k. r. gym. ig. Podolinban 
Moravcsik Géza, gym. t. Szarvason 
Mórócz Emílián, b. gym. t. Pápán 
Morvay Győző dr., gym. t. N.-Kikindán 
Moser József, főgym. t. Újvidéken 
Mozog István, főgym. t. Fiúméban 
Munkácsy Elek, 'főgym. t. Trencsénben 
Müller József, áll. főreálisk. t. Bpesten, V. 
Müllner Pál, kegyesr. korm. segéd Bpesten 
Nagel Ottó, ifj. könyvk. Bpesten rdkt. 
Nagy Elek, ref. főisk. t. Debreezenben 
Nagy Iván, képezdei t. Losonczon 
Nagy József, ref. lelkész N.-Szebenben 
Nagy Ödön, polg. isk. t. Kaposvárott 
Nagy Sándor, lyc. tornat. Aradon 
Nátafalussy Kornél, főg. ig. Kassán 
Nátolya Antal, fogy. t. Ungvárott 
Négyesy László dr., államgym. t. 

Szolnokon
Nemes Imre dr., főreálisk. t. N.-Váradon 
Németh Antal dr., kir. főig. Győrött 
Németh Gy. Kálmán dr., főg. t. N.-Bányán 
Németh Illés, gym. t. Szolnokon 
Németh Kelemen, főg. t. Jászberényben 
Németh Vilmos, gym. ig. Komáromban 
Némethy Géza dr., gym. t. Bpesten, V. 
Némethy Károly dr., gym. t. Trsztena 
Névy László keresk. akad. ig. h. Bpesten 
Nicora Vincze, főgym. t. Fiúméban 
Niedermayer György, áll. iparisk. t. 

Újvidéken
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Nirnsee József, kép. t. Losonczon 
Nits G. Pál, gym. t. Szilágv-Somlyón 
Novák Antal, gym. t. Szamosujvárott 
Novák Geró', gym. t. Szamosujvárott 
Novák Károly dr.,f.leányisk.t.M.-Szigeten 
Novák Sándor, keresk. akad. t. Bpesten 
Nyers Károly, polg. isk. t. Gyergyó-Szt- 

Miklóson
Obelcz József, kegyesr. házfőnök Selmecz- 

bányán
Oberknezsevics Fiilöp, g. k. főgym. t. 

Újvidéken
Obermayer György, reáli. t. Esztergomban 
Odor Emilia, f. leányisk. t. Budapesten 
Oheroly János, kép. tornat. Bpesten, I. 
Oláh Gyula, p. isk. t. Bpesten, VII.
Olasz Gyula, ref. coll t. Sz.-Udvarhelytt 
Olejovics János, főgym. t. Kecskeméten 
Okányi Pál, kir. főgym. t. Kaposvárott 
Orbán Ferencz, áll. p. isk. ig. Brassóban 
Orbán Lajos, reálisk. ig. Sümegen 
Orbók Mór, tanítónőkép. t. Pozsonyban 
Orlovszky István, reálisk. ig. Egerben 
Osterlamm Ernő, r. főg. t. Debreczenben 
Osztroluczky Gyula, ey. lyc. t. Selmecz- 

bányán
Ottó József dr., reálisk. t. Bpesten, V. 
Öreg János dr., ref. főisk. t. Debreczenben 
Örvény Iván, gym. t. Zentán 
Paál Gyula, főgym. t. M.-Vásárhelytt 
Pacholek György, polg. isk. t. Bpesten VI. 
Pákh Károly, ág. főgym. t. Iglón 
Pakos János, k. r. gym. t. Kolozsvárott 
Palcsó István, főgym. t. Késmárkon 
Palczer Ernő. kegy. r. házfő N.-Károlyban 
Pálffi Károly, főreálisk. t. Sz.-Udvarhelytt 
Pálfv József, rajztanár Sümegen 
Páll Bogdán, tanárjelölt Szamosujvárt 
Pap János, k. r. házfő Szegeden 
Pap József, főgym. t. Újvidéken 
Pápay Károly dr., reálisk. t. Bpesten VI. 
Parcsetics Vincze, főg. t. Újvidéken 
Párkányi Gyula, főgym. t. Eperjesen 
Paszlavszky József, főreálisk. t. Bpesten II. 
Paszlavszky Sándor, lelkész Szerencsen 
Patek Béla iparisk. t. Újvidéken

Pauer Imre dr., egyet. t. Budapesten 
Paulay Ödön gym. t. Jászberényben 
Pavlicsek Sándor p. isk. t. Bpesten IX. 
Payer Jenő, főgym. t Iglón 
Perényi Adolf, reálisk. t. Temesvárod 
Perényi Ferencz, gym. t. Jászberényben 
Perényi József dr., főreálisk. t. Kecskeméten 
Perényi Vilmos, reálisk. t. Vágujhelven 
Perjéssy László, p. isk. t. Nagy-Rőczén 
Péter János, p. isk. t. Budapesten IX. 
Péterfy Jenő dr., főreálisk. t. Bpesten, VIII 
Péterfy Sándor, kép. t. Budapesten, VII. 
Petricskó Jenő, k. főg. t. Beszterczebányán 
Petrogalli Arthur, kir. főg. t. Trencsénben 
Petrovich Ferencz, kanonok Nagyváradon 
Petz Gedeon dr., ev. gym. t. Bpesten. IV. 
Pecz Vilmos dr., ev. főg. t. Bpesten, IV 
Pfeiffer Antal, főgym. igazg., házfőnök 

Temesvárod
Pfeiffer Mihály, p. isk. t. Karánsebesen 
Pflauczer Gábor, főg. t, N.-Kanizsán 
Pintér Elek, k. r. gym. igazg. Tatán 
Pintér Ede, főgym. t. Kaposvárott 
Pintér Kálmán, k. r. főg. t. Bpesten IV. 
Pirchala Imre, főg. ig. Pozsonyban 
PiribauerAlajos,főreálisk. t. Debreczenben 
Pizetti Rókus, kir. főg. t. Fiúméban 
Pogány Gyula, főgym. t. Ungvárott 
Pokorny Frigyes, b. r. áldozár Tihanyban 
Polgár György, kath. gym. ig. Miskolczon 
Pólya Ferencz, gym. t. Szentesen 
Polyákovits Alajos, főg. t. Szabadkán 
Pósch Árpád, gym. t. Nagybányán 
Pósch Jenő, kath. gym. t. Miskolczon 
Potásy János, főreálisk. t. Nagy-Kállón 
Pozder Károly dr.. főg. t. Bpesten, V. 
Prilisauer Adolf, államgym. t. Kaposvárit 
Propper Ferencz, rajztanár Kolozsvárit 
Propper János, kér. ak. ig. Nagyváradon 
Pruzsinszky János dr., gymn. t. Buda

pesten, VII.
Pruzsinszky Pál, k. r. gym. t. Bpesten, IV. 
Pszotka Ferencz, főreálisk. t. Körmöcz- 

bányán
Ptacsnik József, gym. t. Szalontán 
Pugin Leó. főreálisk. t. Bpesten, V.
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Pasibrk Vazul, g. k. fó'g. ig. Újvidéken 
Putsch Tóbiás, kép. t. Iglón 
Quivsfeld Irén, f. leányisk. t. M.-Szigeten 
Rácz László, ev. gymn. t. Bpesten, IV. 
Radlinszky József, főg. t. Szatmáron 
Radó Vilmos, tanítónó'képzó' t. Bpesten, II. 
Rados Ignácz, reálisk. t. Sz.-Udvarhelytt 
Raidl Sándor, fó'reálisk. t. Brassóban 
Rancz János. piéb. Csik-Karczfalva 
Rappensperger Vilmos, k. r. gym. ig.

M -Ováron
Ráth E. Ferencz, kir. konv. felügy. Kassán 
Rayé Lajos. fels. leányisk. t. Bpesten 
Reichenhaller Kálmán dr., reálisk. t. 

Budapesten, V.
Reif Jakab, áll. fó'reálisk. t. Budapesten, V. 
Reiner Ferencz reálisk. t. Bpesten VI. 
Reimlinger Gyula. gym. t. Losonczon 
Reményi Ede dr.. gym t. Bpesten. II. 
Reisz György, áll. fó'reálisk. t. Bpesten. II. 
Reitmann Ferencz, lapszerkesztő Zentán 
Rettegi Géza, gym. t. Maros-Vásárhelyen 
Renner János, ev. lyceumi t. Sopronban 
Réthy Mór dr., műegyetemi t. Bpesten 
Révai Manó, főreálisk. t. Kassán 
Kequinyi Géza, fó'reálisk. t. Pécsett 
Révy Ferencz, fels. leányisk. t. Bpesten 
Rezsuha Venczel, reálisk. t. Verseczen 
Riedl Frigyes dr., fó'reálisk. t. Bpesten. IV. 
Riegler Henrik, gym. t. Szakolczán 
Riegler Sándor, keresk. akad. ig. Fiúméban 
Rittinger Antal. gym. t. Ujverbászon 
Roch Gyula, k. r. gym. t. Nyitrán 
Rombauer Emil, fó'reálisk. ig. Brassóban 
Romeiser József, plébános Bpesten, IV. 
Róna Zsigmond, meteor, int. t. Bpesten 
Roseth Arnold, államgym. t. Szolnokon 
Rostaházy Kálmán, plébános Bpesten, I. 
Roth Márton, ág. főgym. t. Iglón 
Rózsa János, képezdei t. Zilahon 
Rozsnvai Károly, fó'gym. ig. Szolnokon 
Röser János, keresk. isk. ig. Bpesten 
Roser Miklós, keresk. int. tulajd. Bpesten 
Rubner Adolf. t. Munkácsoon 
Ruby József, kir. fó'gym. t. Eperjesen 
Ruby Miroszláv, főreálisk. t. Győrött

Rucsinszki Lajos, képezdei t. Bpesten, I. 
Rybár István, tanítónőképző t. Bpesten 
Sáfáry Irma, fels. leányisk. t. Bpesten 
Sajósy Alajos, főgym. t. Egerben 
Salamin Leó, főreálisk. ig. Sopronban 
Samarjay Mih., főreálisk. ig. Pozsonyban 
Samu Ferencz, b. r. főgym. t. Győrött 
Sándorffy Nándor, gym. t. Fiúméban 
Sándy Gyula, fó'gym. t. Bpesten. II.
Sápy József, gym. t. Jászberényben 
Sárffy Aladár dr., reálisk. t. Lőcsén 
Sárgay Antal, k. r. fó'gym. t.N.-Kanizsán 
Sarmaságh Géza, fó'gym. t. Szatmárott 
Scham bach Gyula, államg. t. Kaposvárott 
Schenek István dr., akad. t. Selmeczbányán 
Schey Lipót, fó'reálisk. t. Győrött 
Schilberszky Károly, egyet, tanárs. Bpesten 
Schill Salamon, orsz. rabbiképzőt.Bpesten 
Schlesinger Samu, reálisk. izr. hittanár 

Budapesten, V.
Schlott Gyula, főgym. ig. Eperjesen 
Schmidt Ágoston dr..k. r.főgym. t. Bpesten 
Schmidt György dr.,ker. orvosBpesten, VI. 
Schmidt János, polg. leányisk. t. Pécsett 
Schmidt Márton dr..F. J. N. int. nevelő 

Budapesten, II.
Schnabl Róbert dr., fó'gym. t. Bpesten I/. 
Scholtz Ágoston dr., egyetemi t. Bpesten 
Schön Dávid, izr. hittanár Bpesten, V. 
Schönvitzky Bertalan, főg. t. Pozsonyban 
Schröder Károly, fó'reálisk. ig. Körmöcz- 

bánván
Schuch József, polg. isk. t. Bpesten, VI. 
Schuller János, keresk. isk. t. Brassóban 
Schultz Imre, tanítóképezdei t. Pécsett 
Schultz Antal, gym. t. Munkácson 
Sckurina István, reálisk. ig. N.-Kállón 
Scbuschny Henrik dr., reálisk. egészs. t. 

Budapesten, V.
Schürger Ferencz. fó'gym. t. Ungvárott 
Schwicker Brúnó dr., reálisk. t. Bpesten, V. 
Sebestyén Dávid. ref. főisk. t. Pápán 
Sebestyén Gyula, tanítók, t. Bpesten, VI. 
Sebestyén Jenő dr., keresk. akad.t. Bpesten 
Sebesztha Kár., kir. tanfelügy. Besztercze- 

bányán
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Sebők Henrik, főgym. t. Pozsonyban 
Serédy Ilona, fels. leányisk. t. Besztercze- 

bányán
Simon Péter, főgym. t. Budapesten 
Simon Tádé, b. r. főgym. t. Győrött 
Simonkai Lajos dr., gym. t. Bpesten. VII. 
Simonyi Zsigmond dr., egyet. t. Bpesten 
Sinka József, ref. collég, t. Debreczenben 
Sirokai Albert, főgym. t. Ungvárott 
Skrobanek FI. Péter, Szt.-Ferenczr. titk. 

Pozsonyban
Sólymosi Lajos, képezdei t. Szabadkán 
Somogyi Géza, képezdei ig. Znió-Váralján 
Somogyi Gyula, keresk. akad. t. Aradon 
Sonnenfeld Zsigmond dr., fels. leányisk. t. 

Budapesten
Soostó Gyula, főgym. t. Pécsett 
Spitkó Lajos, kir. főig. Sz.-Fehérvárott 
Spotkovszky Károly, g. t. Selmeczbányán 
Staub Móricz dr., gyakorló isk. t. Bpesten 
Stauffer Emilia, fels. leányisk. t. Besztercze- 

bányán
Steinberger Ferencz, tanítónőképző ig. 

Szatmárott
Steinmayer János dr., Budapesten 
Stern Abrahám, izr. hitt. Bpesten, IV. 
Stettner Gyula, lelkész Felső-Lővön 
Stirling Sándor dr., keresk. akad. t. 

Pozsonyban
Stofán Győző, főreálisk. t. Sz.-Fehérvárott 
Stöhr Antal dr., pr. főgym. t. Kassán 
Straub József, főgym. t. Bpesten, V. 
Straubert Ödön, főg. t. Gy.-Fehérvárott 
Streitmann András, ifj. g. t. Jászberényben 
Streitmann Antal, rajzt. N.-Becskereken 
Stuppacher Lajos, főreálisk. t. Sopronban 
Suba Mihály, gör. kath. hitt. M.-Szigeten 
Sulcz Endre, ev. lyc. t. Selmeczbányán 
Suppan Vilmos, képezdei ig. Bpesten 
Szabó Fér., kegy. r. házf. Kecskeméten 
Szabó Ignácz, főgym. t. Egerben 
Szabó József, polg. isk. t. Bpesten, V. 
Szabó József, főreálisk. t. Győrött 
Szabó József, gym. t. Debreczenben 
Szabó Károly, h. b. gym. t. Pápán 
Szabó Lajos, képezdei ig. Léván

Szabó Sámuel, főgym. t. Fiúméban 
Szabó Szilveszter, főg. t. Esztergomban 
Szafka Manó, főg. tornat. Bpesten, II. 
Szafkai Ede, főgym. t. Bpesten, V. 
Szadilek János dr. gym. t. Trsztenán 
Szalay Gyula, gym. t. N.-Kőrösön 
Szalay Jenő, gym. t. N.-Kikindán 
Szalay Károly, ref. gym. t. Bpesten, IX. 
Szántó János, g. t. Pozsony-Szt.-Györgyön 
Szántó József, ág. ev. gym. t. Rozsnyón 
Szántó Kálmán dr., reálisk. t. Kecskeméten 
Szántó Károly dr., fels. leányisk. t. 

Pozsonyban
Szarvas Gábor, kir. tan. nyug. t. Bpesten 
Szász Béla dr.. egyet. t. Kolozsvárott 
Szauter Antal, ny. főreálisk. ig. Görcsönyön 
Széchy Károly dr., egyet. t. Kolozsvárott 
Szegfi Emmi fels. leányisk. t. Fiúméban 
Szeitl Kamill dr., cist. t. Zircz 
Székely Salamon, főreálisk. t. Aradon 
Szekeres Kálmán dr., reálisk. t. Sopronban 
Szemák István dr., államg. t. Bpesten, VII. 
Szemethy Béla, államg. t. Bpesten VII. 
Szenczy Győző, főgym. ig. Baján 
Szendrői János, főreálisk. t. Szegeden 
Szentimrei István, gym. t. Sz.-Somlyón 
Szentimrey Tamás, ref. gym. t.M.-Szigeten 
Szepesi Géza, pr. főgym. t. Kis-Kapuson 
Szép Rezső, reálisk. t. Sümegen 
Szépréthy Béla, főreálisk. t. Brassóban 
Szerelemhegyi Tivadar, főg. t. Bpesten 
Szerencse Menyhért, főgym. t. Egerben 
Szibenburger Károly, főgym. t. Szabadkán 
Szidanics Ferencz, főreálisk, tornatanár 

Budapesten, II.
Szieber Ede, kir. főigazgató Kassán 
Szigetvári Iván dr., főgym. t. Bpesten, VII. 
Szikay Lipót, főreáliskolai t. Kassán 
Szikla Gábor, főreálisk. t. Sz.-Fehérvárott 
Szilágyi József, ref. főisk. ig. Pápán 
Szilágyi Albert, főreálisk. t, Sz.-Fehérvárott 
Szilasi Móricz, államgym. t. Bpesten, VII. 
Szily Kálmán dr., m. tud. akad. főtitkár 

Budapesten
Szimányi Samu, keresk. akad. t. Brassóban 
Szárnyéi József dr. egyet. t. Kolozsvárott
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Szirtes Ignácz, reálisk. t. Pécsett 
Szitnyai Elek, főgym. t. Nagy-Bányán 
Szívós Mihály, h. h. főg. t. Sáros-Patakon 
Szkokán Sándor, gym. ig. házfó'nök Kis- 

Szebenben
Szkunzevics Kornél, főgym. t. Pancsován 
Szlaboczky Imre, gym. t. Nyíregyházán 
Szombathy Ignácz dr., ny. fó'reálisk, t. 

Budapesten
Szombathy István dr., reálisk. tanár 

Kecskeméten
Szongott Kristóf, gym. t. Szamosujvártt 
Szontágh Gusztáv, reálisk. t. Brassóban 
Szőke Adolf, államgym. t. Losonczon 
Szőke Endre, gym. t. Fehértemplomban 
Stasz Adolf, gym. t. Zsolnán 
Szterényi Hugó dr., főg. t. Bpesten, II. 
Sztrojiny Lajos, gym. t. Aradon 
Szukovszky Mihály, főreális. tanár Sz.- 

Fehérvárott
Szutrély István, kir. főg. t. Újvidéken 
Szűcs Lajos, gym. t. Zentán 
Tafferner Béla, főgym. t. Lúgoson 
Takács Gyula, t. Budapesten 
Tamás István, államgym. t. Losonczon 
Tankó János, főreálisk. t. Bpesten, VIII. 
Tapody Tamás, házfőn. M.-Vásárhelyt 
Téglás Gábor, fó'reálisk. ig. Déván 
Temesvári Mihály, könyvk. rdkt.
Téri József, főreáliskolai tanár Székes- 

Fehérvárott
Terlanday Gergely, gym. hitt. Szakolczán 
Terner Adolf dr., egyet. t. Kolozsvárott 
Ternyei Ferencz, fó'reálisk. t. Bpesten, IV. 
Teschler György, főreáliskolai tanár 

Körmöczbányán
Theisz Gyula, fó'reálisk. t. Bpesten, V. 
Thewrewk Árpád, főg. t. Budapesten, II. 
Thewrewk Emil. egyetemi t. Budapesten 
Thoma Teréz, fels. leányisk. t. Lőcsén 
Tiber Ágost, állami főreálisk. t. Bpesten, II. 
Tichy János, polg. leányisk. t. Bpesten, VI. 
Tímár I. Pál, gym. t. Szolnokon 
Tirczka Antal, főreálisk. t. Kecskeméten 
Tiszó Lajos, gym. t. Érsekújváron 
Tornor Ferencz, főgym. t. Budapesten

Tompa Árpád, fels. leányiskola tanár 
Beszterczebányán 

Tones Gusztáv, főg. t. Szabadkán 
ToperezerGyula, ny. főreálisk. t. Triesztben 
Tordai György, főg. igazg. Pancsován 
Torkos László, fels. leányisk. t. Bpesten 
Tóth Bálint, fó'reálisk. t. Sz.-Fehérvárott 
Tóth György dr., kegy. r. főg. t. Bpesten 
ifj. Tóth István, reálisk. t. Kecskeméten 
Tóth János, rajztanár N.-Kó'rösön 
Tóth Károly, főg. hittanár Csurgón 
Tóth Lajos, gym. t. Zentán 
Tóth Sándor dr. főg. t. Pozsonyban 
Tölgyi Gyula, főreálisk. t. Bpesten, Vili. 
Töreky Gábor, ig., gym. t. Bpesten, VII. 
Török Péter, gym. t. llajdu-Böszörményen 
Tragor József, főg. rajztanár Eperjesen 
Turcsányi Dezső, polg. isk. t. Bpesten II. 
Tyrnauer Károly, fó'reálisk. t. Bpesten, V. 
Udvardy Ignácz, polg. isk. igazg. Zala- 

Egerszegen
Uilacanu Sándor, főg. t. Balázsfalván 
Unger Román, plébános Zirczen 
Vadász József, főreálisk. t. Kassán 
Vágó Ferencz, gym. igazg. Gyöngyösön 
Vajda Emil dr., fó'reálisk. t. Székely- 

Udvarhelytt
Vajda Gyula dr., k. r. főg. ig. Kolozsvárott 
Vajda Ignácz, keresk. isk. t. Budapesten 
Vajda Károly, államgym. tanár Fehér- 

templomban
Vajda Pál, polg. és középkeresk. isk. t. 

Budapesten, II.
Vajdafy Géza, kir. főg. t. Unghvárott 
Valkovszky Miklós, reálisk. ig. Győrben 
Vámos Dezső, állami középiparisk. tanár 

Budapesten
Vámossy Mihály, ref. főg. ig. Budapesten 
Váradi Antal dr., fó'reálisk. t. Bpesten, V. 
Váradi Károly, főgym. t. Szegeden 
Várady Móricz, gym. ig. Rózsahegyen 
Várallyai Sándor, főreálisk. t. N.-Váradon 
Varga Antal, lyc. t. H.-M.-Vásárhelytt 
Varga Bálint, t., főig. tollnok Budapesten 
Varga Emil. gym. t. Szolnokon 
Varga Ferencz, államgym. t. Kaposvárott

12
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Varga Ottó, főgym. t. Aradon 
Vargay István, államgym. t. Bpesten. VII. 
Vári Rezső dr., F. J. N. nevelő Bpesten 
Várkonyi Endre, főg. t. Sepsi-Szt-Györgyön 
Váró Ferencz, ref. főisk. ig. N.-Enyeden 
Vas Antal dr., kath. gym. t. Zomborban 
Vass Bertalan dr., főg. t. Sz.-Fehérvárott 
Vasvári Benő, főreálisk. t. Bpesten. VIII. 
Vaszary Dózsa, bened. r. jószágkorm.

Győr-Szt-Mártonban 
Vaszary Mihály, áll. gym. t. Kaposvárott 
Vékony Antal, ref. főgym. t. M.-Szigeten 
Veress Ignácz, kir. főg. ig. N.-Szebenben 
Vermes Lajos dr., gym. tornat. Szabadkán 
Versényi György dr., reáliskolai tanár 

Körmöczbányán
Veszprémi Vilmos nevelő. Budapesten 
Vida Aladár, kir. főg. t. Eperjesen 
Vida Károly dr., ref. főg. igazg. Csurgón 
Vida Sándor, gym. t. Zentán 
Vidovich Bonaventura, reálisk. ig. Nagy- 

Váradon
Vigh Béla, főreálisk. t. Szegeden 
Vikol János dr., gym. t. Beszterczebányán 
Vincze Dániel, ref. főg. t. Nagy-Enyeden 
Virág István, kath. hittanár Zentán 
Virányi Ignácz, főreálisk. t. Kecskeméten 
Virkler Endre, főgym. t. Budapesten, V. 
Vlahovics Emil, főgym. t. Trencsénben 
Vojtás Mátyás, gym. t. Selmeczbányán 
Volf György, gyak. isk. ig. Bpesten, VIII. 
Vozári Gyula, ref. gym. t. Rimaszombaton 
Vörös Mihály, tanítóképző, t. Pécsett 
Vutkovics Sándor, jogakad. t. Pozsonyban 
Vranyczány-Dobrinovitz Ella, fels. leány- 

isk. t. Beszterczebányán 
Wagenhoffer Titus, főg. t. Kőszegen 
Wagner Alajos dr., gyak. isk. t. Bpesten 
Wagner Lajos dr., főreálisk. t. Pozsonyban 
Waldfogl Károly dr., plébános Szajkón 
Wallachy Jenő, gym. t. Ujverbászon 
Walther Béla, főreálisk. t. Brassóban 
Wargha Samu dr., ben. r. főgym. tanár 

Esztergom.

Weinhardt Ferencz, gym. t. Szolnokon 
Wiedermann Károly, kir. főig. Pozsonyban 
Wigand János, főg. t. Pancsován 
Wiener Péter, képezdei t. Iglón 
Wilcsek János, főgym. t. Ungvárott 
Wilheim József, kér. isk. t. Kolozsvárott 
Wilim Ferencz, főgym. t. Lúgoson 
Winter József, áll. gym. t. Losonczon 
Wittenberg Ignácz. kér. ak. t. Bpesten 
Wodianer Arth. ifj., könyvk. Bpesten rdkt. 
Wohlrab Flóris dr., főg, t. Bpesten II. 
Wolfner József, könyvk. Bpesten rdkt. 
Zachár Gusztáv, ev. gym. ig. Rima

szombatban
Zachár János. főg. t. Kolozsvárott 
Záhoray János, gym. t. Munkácson 
Zahuménszky János. gym. rajztanár 

Zsolnán
Zala Márk, keresk. isk. t. Debreczenben 
Zambra Péter, főgym. t. Fiumében 
Zanbauer Ágoston, kir. főg. t. Újvidéken 
Závodszky Adolf, főreálisk. t. Bpesten. V. 
Zaymus Vincze. főg. t. Ungvárott 
Zerdahelyi Ödön, főreálisk. t. Lőcsén 
Zierer Géza, főgym. rajzt. Pozsonyban 
Zilahi Samu, könyvk. Budapesten rdkt. 
Zimann János, főgym. ig. Iglón 
Zimmermann Gyula, főreálisk. tanár 

Debreczenben
Zindl Béla, gym. t. Szolnokon 
Zolnay Gyula, reálisk. t. Sz.-Fehérvárott 
Zoltsák János, kir. főgym. t. Ungvárott 
Zorkóczy Samu, ev. lyc. t. Pozsonyban 
Zvarinyi Sándor, ev. lyc. t. Késmárkon 
Zvér Endre, főgym. t. Szegeden 
Zsigmond József, gym. t. Trencsénben 
Zsilinszky Endre dr., főgym. t. B.-Csabán 
Zsilinszky Mihály, főispán Szentesen 
Zsoldos Benő, főgym. ig. Sárospatakon 
Zsuffa Fausztin, főgym. t. N.-Bányán 
Zsuffa Vincze, főgym. t. Zomborban 
Zsuljevics Ernő, főgym. t. Zomborban 
Zala Miksa, oki. középisk. t. Budapesten
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Tiszte
letbeli Alapitó Rendes Rend

kívüli
■ t a g

Az 1889/90-iki kimutatás szerint v o l t ....................... 29 7 1081
Az 1890 91-iki egyesületi évben l e t t ......................... 3 6 65 7

Összesen.. . 32 13 Ш 6 7

Ezek közül meghalt........................................................ 1 _ 4 _
» » k ilépett........................................................ — — 67 —

> » kitörültetetett.............................................. — — — —

Marad.. . 31 13 1075 7

A t. ez. tagok kéretnek a czímre vagy lakóhelyre vonatkozó észrevételeiket a 
pénztárnoknak mieló'bb bejelenteni, mert az ezen névsorban foglaltak alapján lesz 
az új expeditió-könyv összeállítva. A kimutatás 1891. junius 30-ig bezárólag terjed.
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É R T E K E Z É S E K .

FELADATAINK.

Midőn a «Közlöny» szerkesztését átveszem, jól fölszerelt örök
ségbe lépek, mely egyrészt könnyebbnek tünteti föl az elvállalt 
feladatot, másrészt mégis azt az aggodalmat ébreszti bennem, meg 
tudom-e majd a Közlönyt azon a magaslaton tartani, melyre az 
előbbi szerkesztők s ezek közt nem csekély mértékben az utolsó, 
Volf György, annyi fáradságos munkával emelték. Mert lehetetlen, 
midőn folyóiratunkhoz mint szerkesztő lépek be, a távozó Volf 
György mellett szótlanul elhaladnom. Nem a szokásos hiedelemnek 
hódolva köszöntőm, nem baráti érzelmeimnek engedek, midőn róla 
szólok; hanem amaz őszinte elismerésnek adok kifejezést, melylyel 
mindazok adóznak neki, kik öt évi szerkesztői működését figye
lemmel kisérték. Mennyi szakértelmet, gondot s munkát fordított 
e folyóiratra, aprólékos részleteire s az egésznek a harmóniájára, 
a formára s tartalomra, hogy méltó legyen a tanáregyesülethez s 
megfeleljen az ő legszigorúbb birájának: saját lelkiismeretének! 
Minden szerkesztőnek a sorsa, hogy az idők folyamában, lassan- 
lassan az elégedetlenek csoportja gyűlik ellene. Egyik sem telje
síthet minden kívánságot, de nem is csalhatatlan s még kevésbé 
elégítheti ki mindazokat a különböző, gyakran egymással ellen
tétes nézeteket, melyek a tanárság körében fölmerülnek. Különben 
is régi baja a Közlönynek, hogy többet szidják, mint olvassák s 
legszigorúbb kritikusai azok sorából kerülnek ki, kiket hiába kérünk 
föl közreműködésre, kik biztos magaslatukról oly kicsinyeknek lát
nak bennünket. Bizonyára Volf György is gyűjtött elégedetleneket, 
habár hiszem, hogy számuk csekély lehetett s tagjaink nagy több
sége örömmel látta volna őt továbbra is folyóiratunk élén, mely
ről az új tisztségével járó nagy munka folytán távoznia kellett. 
De bármennyien voltak is az elégedetlenek s bármekkora volt is
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elégedetlenségük, ha belém helyezték bizalmukat s tőlem várnak 
jobbat: tartok tőle, hogy bizonyos tekintetben csalódni fognak. 
Subjektiv érzésem az, hogy nagyon meg lehetek elégedve magam
mal, ha annyi sikert tudok felmutatni mint Volf, ki a legjobb em
léket biztosította magának a Közlöny történetében. Nyomába akarok 
lépni, példáját követni s általában mindent megtenni, a mi leg
jobb igyekvésemtől telik. Ennyit ígérhetek, ennyit ígérek s hiszem, 
hogy ura is lehetek majd szavamnak.

Ezek után talán nem kellene bővebben ama feladatokról 
szólnom, melyek a Közlönyre s annak szerkesztőjére háromolnak. 
Nincsen szükségünk új programmra, nem szorulunk felforgató 
reformokra sem az elénk tűzött czélokban, sem a megvalósításukra 
szolgáló eszközökben. Ez nem olykép értendő, hogy a Közlönyön 
nincsen javítani, lendíteni való, hogy az a lehető legjobb s meg
felel minden jogos követelésnek. Nincs az a lelkiismeretes szer
kesztő, ki ne a legmagasabb ideálokat tűzné ki magának s ne 
látná lépten-nyomon, hogy a viszonyok mily távolra vetik ez 
ideáloktól. E keserű tapasztalattól legkevésbbé maradhat egyesü
letünk szerkesztője megóva, ki hogy felelős szerkesztője lehessen 
a Közlönynek, elég nagy függetlenséget élvez in  thesi, de a kit 
mégis sokféle tekintetek korlátoznak s a legkülönbözőbb feladatok 
egész tömege terhel. Nagy erkölcsi érdekeknek három országára 
kell figyelmét fordítania. Éber figyelemmel kell kisérnie magának 
az egyesületnek érdekeit, azokat tolmácsolnia s ha kell megvé
delmeznie. Nem kisebb gondossággal kell felkarolnia a magyar 
tanárság ügyét, melynek legelterjedtebb s tán némi figyelemre 
méltatott orgánuma. Végre pedig nem utolsó feladata a magyar 
középiskola szolgálatában állni, mely a tanárképzés révén érint
kezik az egyetemmel és rokonságban áll azokkal a többi közép
fajú iskolákkal, melyeknek köréből annyian tagjai egyesületünknek. 
E nagy feladatcsoportok ellátására pedig kevés térrel, csekély 
anyagi eszközökkel s elégtelen számával a munkatársaknak ren
delkezik, nem említve azt a körülményt, hogy munkatársaink között 
vannak, kik azt hiszik, hogy czikkeik fölvételét némikép követel
hetik. Nem is tagadom, hogy magam is méltányosnak tartom, hogy 
a tagok, ha csak fontosabb érdekek egyes esetekben nem tiltják, 
a Közlönyben szóhoz juthassanak. De mindez eléggé mutatja, hogy 
a Közlöny szerkesztőjének sokféle feladattal, nem mindig kedvező
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körülmények közt kell megbirkóznia s azért, ha csak némi kriti
kával bir, minden egyes számnál látni fogja a fogyatkozásokat, 
melyek folytonos munkára s előretörekvésre serkentik. Nem fogja 
mindig mindenre kiterjeszthetni figyelmét; nem fog minden meg
írandó czikknél arra az emberre akadni, ki azt a czikket leg
jobban megírhatta volna; végül pedig kénytelen lesz oly felfogá
soknak is tért engedni, melyeket ellenez, de a melyeket a szabad 
eszmecsere érdekében nem akarhat elnyomni. Én legalább a magam 
részéről kijelentem, hogy nem azonosítom magam a szerkesz
tésem alatt megjelenő czikkek szerzőivel, a nélkül azonban, 
hogy minden alkalommal oda álljak a czikkiró és a közönség 
közé, figyelmeztetve ezt, hogy a szerkesztő nincs egy nézeten a 
czikk Írójával. Minek ilyetén módon a czikk hatását rontani, az 
olvasó elfogulatlanságát elrebbenteni ? Nincsenek ugyan ezen a téren 
megmásíthatatlan törvények; a szerkesztő némelykor szükségesnek 
tarthat ily szerkesztői megjegyzést, de általánosságban nem vagyok 
s nem leszek ennek barátja. Hiszen mi emberek s főkép mi 
tanárok oly sajátságosak vagyunk, annyira szeret mindegyikünk a 
maga útjain járni, hogy nem az csodálatos, ha valamely Íróval 
nem értünk minden pontban egyet, hanem az ellenkező, úgy hogy 
ha annyira furcsa nem volna, ezt a ritka esetet kellene inkább 
szerkesztői megjegyzés által kiemelni. Viszont azonban egy szerző 
se veheti rossz néven, ha, a melylyel ő maga élt, azt a jogot más
nak is megadják, akkor is, ha az övéivel ellentétes nézeteket hir
det. A szerkesztői «politika» feladata azután, gondoskodni róla, 
hogy nagyon egyoldalú nézetek ne maradjanak a Közlönyben ellen
mondás és ellensúly nélkül. Ezzel azonban némileg eltértem gon
dolatomtól, melynek különben elég világos a czélpontja. Tudom, 
hogy sok baj van a Közlönynyel, nagy munkát ró a szerkesztőre 
s nem lesz sohasem olyan jó, hogy jobb ne lehetne.

De a munkától, melyet a föladat megkövetel, nagyon külön
böznek a gyökeres újítások, melyeket talán némelyek várnak, de 
a melyeknek szükségességét nem látom át, sőt melyeknek concrét 
formulázását nem is ismerem. E munkát az eddigi kereteken belül 
is lehet végezni, egyik-másik részének, a körülményekhez képest, 
erősebb hangsúlyozásával, egészben fokozott energiával, de az 
eddigi irány megtartása mellett. Hogy erről meggyőződést szerez
zünk, vessünk egy pillantást az egyesület feladataira, melyeknek
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megoldásán közreműködni a Közlönynek legfőbb hivatása. Kon
krete beszélvén, bizonyára jobban megértjük egymást s a nézet- 
eltéréseket is könnyebben s hamarább kiegyenlíthetjük.

A föntebbi csoportosítást megtartva, feladataink első csoportja 
azokat foglalja magába, melyek magának az egyesületnek fel
virágoztatására vonatkoznak. Ezek közül kiválik az, mely az 
egyesület tagjainak szaporítását czélozza. Mindnyájunknak azon 
kell lennie, hogy a magyar tanároknak ama nagy részét, mely az 
egyesülettől távol tartja magát, körünkbe bevonjuk. Nem tudom, 
mi az oka e visszavonásnak, e közömbösségnek, mely némelyiknél 
még az egyesület ellen táplált majdnem ellenséges érzelemmé fajul; 
de tudom, hogy alig van tudományos rend, még hazánkban is, hol 
az összetartás mindig ritka jelenség volt, mely ezt a szomorú tünetet ily 
mértékben mutatná. Az orvosok, mérnökök, építészek, a tanítók s 
polgári iskolai tanárok is mind szorosabban szövetkeznek, mint mi 
középiskolai s más középintézeti tanárok. A legboszantóbb az, ha az 
illetők, kik az összetartás, az összeműködés legkülsőbb jelét, a tag
ságot megtagadják, azt vetik az egyesületnek szemére, hogy nem 
tesz semmit, hogy nem nyújt tagjainak semmit, hogy nem érdemes 
vele törődni. De ha mindenki így gondolkodik, hogyan származzék 
az erők egyesítése, a jobb állapotok megteremtése? Nem a leg- 
demokratikusabb-e egyesületünk szervezete, nem emelheti-e föl 
mindenki szavát benne s nem mulaszt-e kötelességet, ki, ha van 
mondani valója, nem mondja, ki nem törődik a közösségnek, mely
hez tartozik, melynek becsülete, hírneve részben az övé is, közös 
érdekeivel? Hol van rend, mely fölvirágozhatik, ha tagjai nem 
törődnek egymással s az egészszel s csak ha szükségben vannak, 
emlékeznek meg róla ? Ezen a nagy bajon a Közlöny csak köz
vetve segíthet, ápolván az összetartás érzetét s arra törekedvén, 
hogy a legliberálisabb módon az egész tanárságnak orgánuma 
legyen, hogy az egyesület tagjai otthon érezzék magukat benne. 
Ez alkalommal őszinte szívvel kérem is a kartársakat, méltassák 
a Közlönyt szives figyelmükre; ítéljék meg magatartását, tartalmát 
igazságos szigorúsággal, melynek kifejezését a magam okulására 
a legkészségesebben fogadom. Nagyon elszomorító a szerkesztőre 
nézve, ha közleményei visszhang nélkül maradnak, ha a mi mű
ködésének hatását illeti, a sötétben kénytelen tapogatózni és sző
kébb környezetének ítéletére szorítkozni. A ki meg dolgozni
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akar a Közlöny számára, tárt karokkal fogadjuk. Nem közölhetünk 
mindjárt mindent, ez magától értetődik; de mindenki számíthat 
arra, hogy a legnagyobb gonddal mérlegeljük a közlemények érté
két s igazságosan iparkodunk megállapítani a közleni valók sor
rendjét. Fájdalom, szűk anyagi eszközeink nagy akadályokat gör
dítenek a szerkesztő elé, de ezen is segítve lesz, ha tagjaink a 
megnevezett első feladatot nagyobb hévvel felkarolják. Legyen sza
bad itt megjegyeznem, hogy nemcsak czikkeket, ismertetéseket 
várunk munkatársainktól, hanem rövidebb közleményeket is, az 
iskolai élet általánosabb érdekű mozzanatairól. A szerkesztő egy
maga nem tehet sokat, ha a tanárság nem támogatja munkájában, 
ha ez nem tekinti a Közlönyt a maga orgánumának, melynek 
emelésén örömmel s büszkeséggel közreműködik. E tekintetben 
sokat tehetnének a körök, melyeknek buzgó működése s tudó
sításai rendkívül emelhetnék a Közlöny érdekességét s tartalmát. 
Szerkesztésünk elvei közé tartozik, hogy a körök, szakosztályok 
működésének ismertetése, a tartott felolvasásoknak egészben való 
vagy kivonatos közlése, az onnét eredő figyelmeztetések számba
vétele első sorban tarthat számot a Közlönyben rendelkezésre 
álló térre.

A feladatok második csoportját a tanárság érdekeinek elő
mozdítása képezi. Lankadatlan erővel kell folytatnunk ama moz
galmat, melyet a tanári fizetés emelése érdekében megkezdettünk, 
s kiterjesztenünk a felekezeti s községi intézetek tanárai helyzeté
nek javítására is. Hogy mekkora súlyt adna az egyesület s a 
Közlöny e föllépésének, ha főleg a felekezeti tanárok nagyobb 
számmal lépnének be egyesületünk körébe, nem szükséges ismé
telve fejtegetni. Nem tudjuk, hogy ebbeli törekvéseinkkel eddigelé 
mit értünk el, hogy van-e, mint hírlik, már is némi gyakorlati 
eredményük; de hogy a magyar tanárság igazi helyzetét most már 
szélesebb körökben ismerik s a maga valóságában látják s hogy 
ezzel döntő lépés történt az állapotok jobbra fordultára, senki sem 
tagadhatja. Meggyőződésünk azonos azokéval, kik a tanárság ez 
ügyének érdekében a leghathatósb módon felszólaltak: mindaddig, 
míg a magyar tanárság anyagi helyzetén nem javítanak, erejének 
jó nagy része meg van bénítva. Ez azonban nem takarhatja el 
előlünk egyéb idevágó feladatainkat, a magyar tanárság erkölcsi 
érdekeinek védelmét, mindazt, mit a tanári tekintély megóvásá-
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nak tág értelmű kifejezése magába rejt. Az őszinte, nyílt, bátor 
szótól nem szabad visszarettennünk; a ki maga nem becsüli meg 
a maga méltóságát, ne várja, hogy mások érte s helyette meg 
fogják becsülni.

Csak utoljára említjük, de nem utolsó helyre tesszük intel
lectualis feladatainkat, melyek a középiskolai tanügy érdekében 
végzendő tennivalóinkra vonatkoznak. Magától értetődő dologra 
vesztegetnők a szót, ha ki akarnók fejteni, hogy noha a közép
iskolai tanügy vezetésében, a ministeriumban is, a közoktatási 
tanács révén is a szakszerűség érvényesült, mégis igen fontos 
szerepe maradt a tanügyi sajtónak, tehát Közlönyünknek is. Az 
eszmék küzdelme s tisztázása csak a sajtóban folyhatik szabadon, 
menten minden nyűgtől; a nagy reformok csak itt készülhetnek 
elő alaposan s minden oldalról; az iskolai élet tapasztalatai csak 
ezen az úton terjedhetnek el és lehetnek befolyással az elméletek 
alakulására; a tanügy terén fölmerülő új gondolatokról s kísér
letekről nekünk kell tudósítanunk a közönséget; a külföld munkás
ságát mi tartozunk figyelemmel kisérni; a tanügyi irodalom ismer
tetéséhez s megrostálásához nekünk is hozzá kell járulnunk. A mi 
e kérdések közül fölszinre kerül, ahhoz hozzá fogunk szólni, tért 
engedve minden nézetnek, mely kellően megokolva érkezik hozzánk. 
A már fölszinre kerültek közül első helyre teszszük az egységes 
középiskola s a tanárképzés kérdését, melyekre külön, e helyen 
is, fölhívjuk munkatársaink figyelmét. A nagy szervezési kérdések 
miatt azonban nem szabad elhanyagolnunk a tanítás módszereinek 
rendszeres tárgyalását, a didaktika fontos problémáit, melyeknek 
művelése a legegyenesebb úton emeli a tanítás színvonalát s 
javítja minőségét. Nem szükséges mondanunk, hogy mert két 
főproblemát külön megneveztünk, a többiekről, minő az iskolai 
egészségtan, testi nevelés stb. megfeledkeztünk. Csak a legelevenebb 
vitákra akartuk olvasóinkat figyelmeztetni. Nehány speciális fel
adatunk is van. Reméljük, hogy az ifjúsági iratok s a műszótár 
ügyén Közlönyünk is közre fog munkálkodhatni. Nagyon szeretnők, 
ha munkatársaink ügyet vetnének a magyar középiskola múltjára  
is, hogy végre-valahára a magunk történetét is ismerjük. Végül 
pedig még csak egy körülményre bátorkodunk olvasóinkat figyel
meztetni. Szerkesztésünk elvei közé tartozik, hogy a Közlöny hű 
tükre legyen a jelenkornak, hogy megbízható forrásmű legyen



utódaink előtt s azért kénytelenek leszünk azokat a jelentősebb 
momentumokat, melyek a középiskolai tanügy terén fölmerülnek, 
alaposan s behatóan ismertetni. Olvasóink át fogják látni, hogy 
nem érhetjük be a napi lapoknak ebbeli fogyatékos közleményeivel 
s ezektől a históriai momentumoktól (minő pl. a görög nyelvi vita 
a képviselőházban volt) legkevésbbé szabad a tért sajnálnunk.

De már is nagyon messzire nyúlt a szerkesztőnek e beköszön
tője, mely még sem adhat hű képet törekvéseiről, szándékairól s 
eljárásairól s a mellett kényszeríti, hogy kelletlenül bár, a maga 
személyét tolja előtérbe. Szolgáljon mentségéül, hogy először tör
tént s valószínűleg utoljára is. Voltakép csak periphrasisát akarta 
adni annak az egyetlen egy gondolatnak, hogy az egyesület legjobb 
traditióinak szellemében akarja a Közlönyt, az egyesület tagjainak 
támogatásával, szerkeszteni. Alexander Bernét.

A KÉTSÉGES KÖZÉPISKOLA.

A tanügy napirenden levő kérdéséhez akarván hozzászólni, 
első feladatom volna összefoglalni a kérdésben eddig mondottakat 
és írottakat. De van-e ember, ki erre vállalkozhatnék? Nem csak 
a nyilatkozatok tömeges volta teszi lehetetlenné a kimerítő össze
foglalást, hanem teszi azt még inkább a hallott és olvasott nyilat
kozatoknak szerfölötti szétágazása, a majd disparát, majd meg 
épen ellentétes vélemények és javaslatok chaosa, mely. azt hiszem, 
teljesen igazolja eljárásomat, hogy az «egységes középiskola» 
czímen ismert tanügyi napikérdést e sorok élén inkább a «kétsé
ges középiskola» kérdésének nevezem.

Elhitettük magunkkal — és sajnos! a tények megkönnyítet
ték elhinnünk — hogy a régi középiskola, vagy helyesebben, hogy 
mindazon iskolák, melyeket a régi egységes középiskola fájába 
beojtottunk, nem felelnek meg rendeltetésüknek. Nosza rajta ásó
val, kapával, fűrészszel, nyesővei, minden ember, ki szerszám
fogható, neki esünk a vén fának, melyet a sok ojtás egészen 
kivett eredeti formájából és nem csoda, ha a közvélemény utoljára 
arra a meggyőződésre jut, hogy legjobb volna a vén fát gyöke
restől kiásni és helyébe újat plántálni, mely minden izében modern 
legyen.

A régi, vagyis inkább a régiből lett mai középiskola ellen 
felhangzó kifogásokat, legalább azokat, melyek a szervezet s a 
tanterv, nem a methodus ellen tétetnek, azt hiszem, három jelző
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alá lehet foglalni, mely alatt foly a nagyon sokféle színű tábo
roknak nem annyira paedagogiai, mint inkább tanügy-politikai 
harcza.

Legnépszerűbb e jelszavak közül a túlterhelés. Ezt nemcsak 
oly férfiak hangoztatják, kiken testileg épen nem látszik meg, 
hogy az iskola őket túlterhelte volna (nem ritkán szellemileg sem), 
hanem a harczosokat nekitüzelve, hangoztatják a gyöngéd anyák 
is, aggódva elkényeztetett magzataikért, szegénykékért.

Eszembe sem jut tagadni a túlterhelés létezését. Még avval 
sem állok elő, hogy a ki a régi (nem is valami nagyon régi) 
iskolában tanult valamit, biz az sem töltötte ideje java részét 
korcsolyázással, labdázással s a modern iskolai hygienia más 
kedvencz foglalkozásaival, hanem tanult, hogy csak úgy görnyedt 
bele a háta. Hanem igenis nem látom, hogy a kik a túlterhelést 
legjobban, de komoly megfigyelés s gondolkodás alapján hangoz
tatják, komolyan segíteni is akarnának vagy tudnának a bajon. 
A túlterhelés, meggyőződésem szerint, onnan eredt, hogy az iskola 
lassankint eltért az iskola tulajdonképi feladatától, mely nem állhat 
abban, hogy a tanuló az iskolából conversations-lexikont vigyen 
magával a fejében az életbe, hanem, hogy megnyerje az irányt, 
az alapot meg a keretet az életben vagy a könyvekben való 
további tanulmányának.

Már pedig a túlterhelés jelszavát hangoztatok legtöbbnyire 
nem azon fáradoznak, hogy az iskolát a régi, egészséges irányba 
visszatereljék, hanem inkább azon, hogy abból nem szájok íze 
szerinti egy-két tantárgyat kitúrván, helyükbe legalább is ugyan
annyi más tantárgyat bejuttassanak, a mivel ugyan nehéz belátni, 
mikép volna a túlterhelés baján segítve. Menjünk végig közép
iskoláink tantervén; van-e ott csak egyetlen egy tantárgy is (a 
classikus nyelvekről később), melyet az anti-túlterhelők elejteni 
hajlandók; sőt a quantumra nézve is, nem-e egyre fokozódnak 
az igények? A német császár a történelemből akar többet, a 
technikus a mathematikából, az orvos a természettudományokból 
és mindenki a modern nyelvekből.

Annyi bizonyos, hogy akár ideális, akár tisztán csak hasz
nossági szempontból indulunk, a mai iskolában is tanulni kell, 
még pedig sokat kell tanulni. Hogy ebből igazi túlterhelés ne 
eredjen, ahhoz kettő kell: először nem egyesíteni, hanem inkább 
specializálni kell az iskolákat, hogy mindenik csakis azt és annyit 
öleljen fel, a mi s a mennyi specialis iránya szerint múlhatatlanul 
szükséges; másodszor legalább az iskolának közép fokán nem 
annyira az ismeretek halmazára, mint inkább arra kell fektetni a 
fősúlyt, hogy a tanuló irányt, alapot és keretet nyerjen, az élet
ben vagy a felső iskolában követendőt és kiegészítendőt. A melyik 
tanuló pedig az ekkép specializált s az ekkép berendezett iskolát
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nem bírja meg túlterhelés nélkül, az egyszerűen nem abba az 
iskolába való. Mert avval a gondolattal meg kell barátkoznunk, 
bogy az általános iskolázást el lehet rendelni, mindig a tanítás 
intensitásának rovására, bizonyos alsó fokig, keresni lehet bizonyos 
középső fokig, de nem lehet keresztülvinni, legalább nem ama 
bizonyos nürnbergi tölcsér vagy más hasonló csodaszerszám nél
kül, a tanítás bármely fokáig. Az orvosi tudomány haladhat, de 
azért, a ki vaknak született, soha sem lesz látóvá. Ép így halad
hat és bizonyára haladni fog a tanítás tudománya; de azért azt 
hiszem senki sem vádolhat túlságos pessimismussal, ha azt állítom, 
hogy a szellemileg szegényeket a jövő methodusa sem fogja gaz
dagokká tenni.

Azt mondják erre a reformerek, hogy ez mind igaz, de 
többet, sokat, mindent el lehetne érni, ha a «non scholae sed 
vitae discimus» elve szerint, magát a tudni és tanítani valót a 
gyökerén amputálnók, a régisérgtárba utalva az egész ókori cul- 
turát, különösen a classikus nyelveket, legkülönösebben pedig a 
görög nyelvet, az így támadó tért hasznosabb, modernebb, prak
tikusabb tanulmányoknak engedvén át.

És itt eljutottunk a második jelszóhoz, az anti-classicismus 
jelszavához.

A kérdés mai stádiumában nagyon naivnak árulná el magát 
az, ki úgy vélekednék, hogy e kérdés körül még lehet érvekkel 
harczolni. Ha egyszer valamely kérdés, mely nem tisztán az elmél
kedésnek, hanem a kedélynek s az életről való felfogásunknak is 
tárgya, a piaczra kerül, hol nemcsak a hivatottak és avatottak 
szólnak hozzá, hanem az úgynevezett közvélemény is felkapja és 
ilyen vagy amolyan megoldása mellett több-kevesebb szenvedél
lyel, több-kevesebb elfogultsággal állást is foglal, akkor a kérdés
hez hozzászólni akarónak csak két útja marad: vagy úszni az 
árral, ehhez pedig érvek nem kellenek; vagy elmondani egyszerűen 
hitvallását, ehhez pedig az érvek fölöslegesek. Az én hitvallásom 
a classicismus; lelkem legmélyebb meggyőződése, hogy a historikus 
fejlődés fonalának erőszakos kettészakítása szükségkép az igazi 
tudományosságnak alábbszállását, vagy épen depravatióját vonja 
maga után. Hisz éppen az a tudományosság s a tudás, a szellemi 
világ problémáiban elmerülő tudós s az úgynevezett művelt ember 
közti különbség, hogy emez megelégszik és meg is elégedhetik a 
századok szellemi munkája eredményeinek ismeretével, csak korá
nak színvonalán akar állni; míg amaz elmélyed a problémák 
történeti fejlődésébe, más korok és más népek gondolkodásmódjába 
és felfogásába és alkotva tovább viszi tudásunkat, magasabb fokra 
emeli szellemi világunkat. Vájjon fog-e alkotni igazán nagy művet, 
sőt fogja-e tovább vinni magát a művészetet az olyan festő vagy 
szobrász, ki csak a mai kor festményeit és szobor-műveit ismeri,
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a régieket legfeljebb rossz másolatokban és gypsöntvényekben 
látta ?

Igaz, a valódi művész nem átlaga korának, hanem színe- 
virága , mi pedig az iskolában csak átlag-embereket akarunk 
nevelni és tekintettel az iskolába ma tóduló nagy tömegre, nem 
is igen nevelhetünk egyebet átlagoknál, olyan egyéneknél, kikből 
tizenkettő épen egy tuczatot tesz. Ámde azt nem tagadhatja a 
legmesszebre menő anti-classicista sem, hogy ezen átlagok, ezen 
tuczat-emberek mellett mégis csak kell gondoskodnunk oly egyé
nekről is, kik koruk előtt járnak, kik a körnek, melybe őket tehet
ségűk, lelkesedésök, hivatottságuk állítja, vezérlő férfiai. Ki tagadja, 
hogy sok a gymnasium és sok a gymnasiumba járó? Ki tagadja, 
hogy annak, ki csak iparos akar lenni, saját tudományos szakmá
jában nincs szüksége classicismusra? De ki tagadhatja viszont azt 
is, hogyha csupa mesterember jogászunk, orvosunk, publicistánk, 
politikusunk, papunk volna, aggasztóan közelednénk a megjege- 
czedés, a megdermedés azon korszakához, melyet halhatatlan 
Madáchunk a phalanstére képében oly mesterien állít szemünk elé ? 
Alku tárgyát képezheti, mely hivatalokat, mely foglalkozásokat 
tegyünk hozzáférhetőkké a nem classicus alapon nevelteknek; de 
ha nem lehet alku tárgya az, hogy minden generatiónak és min
den magasabb körű hivatásnak vezérférfiakra is van szüksége, kik 
körük eszmevilágát tovább fejlesztik és magasabb színvonalra 
emelik, akkor okvetlenül szükségünk van a classicismus alapján, 
históriai alapon álló gymnasiumra is ; hogy hányra ? az már csak 
a tanügyi statisztika kérdése.

Idegen nyelvek tanulásának, idegen irodalmak tanulmányo
zásának szükséges voltát senki sem tagadja; csakhogy némelyek 
azt hiszik, hogy e czélra elegendők a modern irodalmak is. Ele
gendők amaz átlag művelt embernek, de nem annak, ki mélyeb
ben akar és mélyebben van hivatva behatolni az ember szellem
világába. A modern nyelvben és irodalomban az ilyen megint 
csak saját korának eszejárását, gondolkodásmódját, világfelfogását, 
egy szóval philosophiáját találna, holott neki kútforrásukig kell 
visszakövetnie a problémákat, bele kell mélyednie más korok és 
más népek gondolkodásmódjába, eszejárásába, a mit pedig csak 
ezen korok és népek nyelvének és eredeti irodalmának ismerete 
alapján érhet el.

Csak azzal ne álljon elő senki se, hogy midőn a kevés 
hivatott kedvéért a sok hívatlant is a classicismus tején neveljük, 
ezzel nekik hamis és haszontalan táplálékot nyújtunk, mely nem 
ad nekik elegendő erőt, hogy majdan alsóbb rendű helyöket meg 
tudják állni. Mert ugyan tekintsünk vissza a minket megelőzött 
generatióra, mely majdnem tisztán a classicus gymnasiumban 
nevelkedett; nem állta-e meg a helyét minden téren ? nem neki
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köszönhető-e haladásunk tudományban és műveltségben, sőt ipar
ban és technikában egyaránt ? Az a régi gymnasium nem nevelt-e 
jeles vezéreket az élet minden köre számára és melléjök hadsere
get, mely a szellem s a kedély műveltségére, az élet gyakorlati 
feladatainak bírására nézve bizony bátran mérkőzhetik az epigon 
vezérek után tévetegen botorkászó mai félművelt középosztály- 
lyal ? Abban a régi iskolában bizonyára kevés természettudományt 
tanítottak; de vájjon kiktől tanultak a mai nagy garú természet- 
tudósok ? Nem fordítottak elegendő gondot nemzeti irodalomra és 
alkotmánytanra sem; de vájjon kikhez járnak iskolába epigon 
költőink, kiktől tanulják a hazafiságot politikusaink?

Ha ezt meggondoljuk, arra a felfogásra kell jutnunk, hogy 
talán mégsem annak a régi iskolának alapjában és irányában 
van a hiba. Csak mi építettünk rosszul tovább a helyes alapon. 
Peccatur intra muros et extra! Hibáztak, nagyot hibáztak classi- 
cistáink, midőn az eszközt a czéllal összetévesztvén, philologu- 
sokká lettek s az ifjakat is kivétel nélkül és kezdettől fogva 
philologusokká akarták nevelni De hibáztak és hibáznak prakti
kusaink is, midőn erőszakos toldozás-foltozással műhelylyé akar
ják átalakítani az iskolát, melyben tömegesen gyártják a patent
embereket.

A genus homo néhány évtized óta egy új speciest mutat 
fel: az úgynevezett szakembert. Az ipar terén oly üdvösnek 
mutatkozott munkafelosztást átvittük és mindinkább át törekszünk 
vinni a szellemi térre is. De az uj irány még el sem érte végső 
consequentiáit és máris megdöbbent bennünket annak észlelése, 
hogy a gazdasági létrehozásban a különféle széthasogatott mes
terségek alkothatnak ugyan, összefoglalva, többé-kevésbbé teljes 
és harmonikus ipart, de hogy dirib-darab emberek sohasem alkot
hatnak együttvéve emberiséget. A majdani megélhetés praktikus 
igényeit tűzvén ki az iskola zsinór-mértékéül, már az ifjúságot is 
elidegenítjük az eszménytől, a lelkesedéstől, melyről pedig mi, kik 
a vén Európa történeti talaján nevekedtünk, a «dollar making» 
kedvéért mégsem tudunk egészen lemondani.

A kik az iskolaügyet realisztikus, praktikus és utilitarius 
irányban óhajtják reformálni, jellemző összhangzással adják ki a 
harmadik jelszót: a nemzeti alapon való nevelést, vagy helye
sebben, az iskolának nemzetiségi alapra való fektetését. A régi 
iskola a humanismusnak és a keresztény vallásnak, a keresztény 
világfelfogásnak egymást kölcsönösen átható kettős és mégis egy
séges elvén épült; a sohasem szünetelő átalakulás megdöntötte, 
legalább meg törekszik dönteni a kettős elvet s az emberileg esz
ményi helyébe az emberileg hasznosat, a minden emberi gondol
kodást, érzést és törekvést magasabb szempontban összefoglaló 
vallás helyébe a nemzetiséget lépteti. A német császár a szája
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ize szerinti űj iskolától bourgeois-kat, katonákat, első sorban pedig 
németeket kíván; utóbeszédében ő még szükségesnek látja hozzá
tenni, hogy e bourgeois-kat, katonákat és első sorban németeket 
a «vallásos» jelző is megillesse. Felfogásban rokonai ügy Német-, 
mint Franczia-, mint Magyarországban még epitheton ornans-nak 
sem hangsúlyozzák a vallásosságot, mert nekik ezt a nemzetiségi 
elv teljesen pótolja.

E kérdés körül első sorban megint nem látom, hogy a régi 
iskola, mely a német császár szerint görögöket és rómaiakat 
nevelt, ezért valami rossz németeket nevelt volna, valamint néhány 
szakaszszal fentebb nem bírtam látni, hogy abból a régi imprak- 
tikus és nem utilitárius iskolából csupa élhetetlen, a való élet 
követelményeinek megfelelni nem tudó ember került volna ki. 
Csak azt látom, hogy épen mióta a forrongó korszellem ostro
molni kezdi a régi iskola alapjait; mióta a régi iskola neveltjei 
által kivívott sikereken elbizakodó ikonoklasta nemzedék meg 
törekszik fosztani hitelétől a classicismust, a humanismust, a vallá
sosságot: csakis azóta kell félnünk, hogy a legközelebb következő 
nemzedék nem fogja megállni tudni helyét az élet nagy feladatai
val szemben és színtelen kozmopolitikus hajlamokban elfelejthetné 
nemzetiségét, ha azt folytonosan fülébe nem kiabáljuk és hozzá 
nem szoktatjuk, hogy maga is folytonosan azt kiabálja.

A nemzeti alapon való nevelés-oktatást főkép oly értelem
ben halljuk követelni, hogy az első sorban, ha nem is épen 
kizáróan, a nemzeti nyelv és irodalom alapján a nemzeti cultura 
megismerésére és kimerítésére irányuljon A nevelés-oktatásnak 
ily értelmű alakítása még az egyetemes culturával biró nagy nem
zeteknél is, a minők az angol, a német, a franczia nemzet, veszé
lyes egyoldalúságra vezetne; de épen félszegséget idézne elő a 
kis nemzeteknél, melyek egyetemes culturára csak legújabb idő
ben kezdenek törekedni, régibb irodalmunkban pedig nem fejtették 
és nem is fejthették ki a tudásnak minden ágát, a szellemi élet
nek minden irányát. Nemcsak a tudományoknak, nemcsak a művé
szeteknek. még a költészetnek története is azt mutatja, hogy hala
dás és a legfőbb czélok megközelítése bármely népnél csak azon 
korokban mutatkozik, melyekben az egyes elszigetelt nemzet kilé
pett az el zárkózottságból és buzgón kereste a kölcsönösséget más 
nemzetekkel s azok szellemi életével. Századoknak és e századok 
legjobbjainak küzdelme a humanismus dicső vívmányaiért kárba 
veszne, a renaissance-szal megindult haladás fonala megszakadna, 
ha magyar, német, oláh, tót, franczia, olasz, angol, szerb, lengyel 
mind-mind, egymástól elfordulva, csak a saját tükrébe akarna 
nézni, csak a maga élet- és létfelfogását, a maga tudását és szel
lemvilágát akarná tovább fejleszteni. Mert az a szerep, melyet a 
nemzeti alap hangoztatói a jövő középiskolájában a nemzeti nyelv
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és irodalom mellett még egy-két modem nyelvnek és irodalomnak 
juttatni kivannak, kevés arra, hogy a nemzetközi kölcsönös hatást, 
a szellemi életnek egyetemlegességét előidézze, de minden esetre 
sok arra, hogy a nemzetiségnek emez elv hangoztatói által kívánt 
szűzies eredetiségét meg ne rontsa. Magának magyar nyelvünknek 
ujabbkori fejlődése mutatja legjobban, mit akarok mondani. Nyel
vünk hatalmas lépésekben fejlődött és eredeti, gazdag irodalmi 
nyelv fokára emelkedett abban az időben, mikor a classicismus 
közvetítésével léptünk érintkezésbe és kölcsönös hatásba a nyugati 
népek szellemi világával; ellenben stagnál és eredetiségben depra- 
válódik, mióta a classicismus hazánkban hitelét vesztette és nem 
tudva, nem is akarva megmaradni elszigeteltségünkben, közve- 
tetlenül nyitunk utat más modern nyelvek és culturák behatásának. 
Legjobb stilistáink, halhatatlan költőink, nagy nyelvmestereink a 
classicismus emlőin nevekedtek; az újabb generatió, mely már 
elfordult a classicismustól, lapos és sekély gondolatait még csak 
tisztességes magyar mondatban sem tudja kifejezni.

Az eddigiekben elmondottakkal semmikép sem akartam a 
laudator temporis acti szerepére vállalkozni oly értelemben, mintha 
a bennünket foglalkodtató problémák megoldását egyszerűen a 
régi iskola visszaállításában keresném, a mi különben lehetetlen. 
Az iskola is a kornak iskolája kell, hogy legyen, mely számol a 
kornak változott viszonyaival, kielégítést kereső haladott igényei
vel. Abban az egyben valamennyien egyetértünk, hogy az iskolá
nak is haladnia kell; csak az irány s a ezélpont választ el ben
nünket.

Menjünk vissza a napikérdés eredő pontjáig.
Nem valami messze mögöttünk fekvő időben a középkorból 

átvett humanistikus gymnasium teljesen kielégítette a culturnépek 
művelődési igényeit, nem annyira azért, mivel tökéletes volt, mint 
inkább azért, mivel a népiskolán túl csak azok keresték fel a 
magasabb iskola padjait, kik vagy tehetségűk vagy életviszonyaik 
folytán, ha nem is kimagasló, de legalább vezető szerepre voltak 
hivatva és különösen azért is, mivel az aránylag kevés és válo
gatott elemeket más módon lehetett tanítani és nevelni; nem kis 
részben azért is, mivel az iskolában keresett műveltség és tudás 
még nem állván annyiféle, részben disparát elemből, tágabb tért 
lehetett engedni az autodidaxisnak, mely ha jól megvetett alapon 
és jól kitűzött úton ‘halad, a tudásért való lelkesedés világánál 
mindig magasabb czélhoz fog elérni, mint a többé-kevésbbé mes
terkélt iskola. A gyakorlati élet, ide értve a gazdálkodó polgári 
élet minden ágát, megelégedett az önnön magából gyakorlati úton 
meríthető ismerettel, műveltséggel és lelkülettel. De a gazdálkodó 
élet rohamos fejlődésével rohamosan fokozódtak a gyakorlati hiva
tások követelményei is. Létrejöttek a reáliskolák, egyelőre még
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szerény ambitióval, majd az ipari, földmivelési, kereskedelmi stb. 
szakiskolák.

A reáliskola, a speciális szakiskolánál általánosabban meg
állapított tanczéljával, különösen a reális tudományoknak a kor 
materialistikus hajlamaiból folyó túlbecsülése következtében csak
hamar magasabb czélt kezdett ambitionálni természetes rendelte
tésénél ; a közte meg a gymnasium között kifejlődött versengés 
meghamisította, már-már tönkretette magát a reáliskolát meg a 
vele versenyezni kényszerített gymnasiumot egyformán. Ehhez 
még a tömeges iskolázás, a valósággal gyári tanítás és nevelés 
is járulván, nem csodálkozhatunk, hogy a reáliákkal feleresztett 
humanistikus gymnasium nem éri el a régi, tisztán humanistikus 
gymnasium egységes tanczélját, a mai, bár nyolcz osztályú, de 
egyetemes tudást és műveltséget közvetíteni akaró reáliskola nem 
a régi, bevallottan egyoldalú bár csak hat osztályú reáliskoláét.

A felelet azon kérdésre, vájjon a reáliák alapján érhető-e el 
egyetemes tudás, egyetemes műveltség : valósággal hit dolga. Az 
utolsó évtizedek tanúsága azon hit mellett bizonyít, mindenkit 
meggyőzőleg, a ki nincs elfogulva és látni akar, mely szerint az 
egyetemes, az úttörő, a haladó műveltség meríthet ugyan táplálé
kot a reáliákból és kell is, hogy merítsen, de éltető gyökereivel 
a historico-classikus talajba kell beágyazva lennie, ha nem akar
juk, hogy fonnyadt virágot, fanyar gyümölcsöt teremjen.

A kik velem együtt e hitben osztoznak, abban fogjákt alálni 
iskolaügyünk mai kritikus hetyzetének nyitját, hogy egyfelől a 
reáliskolát mindenképen felmagasztalták egyetemes jellemű közép
iskolává, másfelől az igazán egyetemes rendeltetésű gymnasiumot 
minden áron képesíteni akarták arra, hogy a reáliskolával oly 
téren és oly irányban is versenyezhessen, mely messze esik ren
deltetésétől. Ebből mindkét iskola tantervében végzetes dualism us 
eredt és eredt vele együtt az az igazi túlterhelés, mely nem a 
szellem egységes fejlesztésében, hanem a disparát ismeretek minél 
nagyobb quantúrnának közlésében keresi a tanítás czélját.

Tetézte a bajt, hogy mindkét iskolának a specializált szak
iskolák mellett teljesen czéltalan polgári iskolákban, valamint 
magukban a speciális szakiskolákban újabb versenytársai kelet
keztek; hogy egy-két tanuló kedvéért, ki elkésve talán, azt veszi 
észre, hogy a nem neki való iskolába tévedt, úgy törekedtek alakí
tani mind a három iskola tantervét és tanmenetét, hogy az átlépés 
az egyikből a másikba lehetséges legyen, nem gondolva meg, hogy 
ezzel aránytalanul többet ártunk a túlnyomóan nagyobb tömeg
nek, mely a gymnasiumban gymnasiumot, a reáliskolában reál
iskolát keres; hogy végre az általános rendeltetésű középiskola a 
szakiskolákkal oly összefüggésbe hozatott, mely szerint az egye
temes gymnasium, az egyetemesnek lenni akaró reáliskola, meg a
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sziníelen polgári iskola a speciális szakiskolák előkészítő iskoláivá 
is tétettek, még pedig nálunk oly szerencsésen, hogy alig van 
ember, ki az egyetemig vagy politechnikumig egyebet végzett volna 
dirib-darab iskolánál.

A kinek, mint .jó magamnak, volt és van alkalma az ekkép 
különböző dirib-darab iskolákból itt hiányos, amott hézagos és 
mindenütt befejezetlen ismeretekkel jövő elemeknek összeboroná- 
lásán fáradozni, az velem együtt bizonyosan nem egyszer mon
dott már czifra áldást középfokú oktatásunk eme szerencsés szer
vezetére. De bizonyosan csatlakozott az áldáshoz a szülő is, kit 
arra kényszerítünk, hogy fiának már tiz éves korában, mikor 
annak hajlamai és képességei még meg nem Ítélhetők, határozzon 
annak jövő hivatása iránt, és csatlakozott a gymnasium meg a 
reáliskola tanára is, ki a túltömött alsó osztályokkal nem tud bol
dogulni, nem különösen azon elemek miatt, melyek oda nem hiva
tásból küldettek, hanem csak azért ülnek a hivatottakkal egy pad- 
ban, mivel inasoknak még fiatalok, vagy mivel a specziális szak
iskola, a jellemzett áldott szervezetnél fogva, még nem fogadja 
be őket.

Oly világosan szólnak e körülmények, hogy további fejtege
tést nem követelnek.

A modern kor gyökeresen megváltoztatta az életviszonyokat 
s életigényeket. Midőn arról gondolkodunk, hogy az iskolának is 
alkalmazkodni kellene a gyökeresen megváltozott viszonyokhoz, 
hosszú dictiókat tartunk és egész könyveket írunk a legmesszebbre 
menő kérdésekről; belékeverünk tücsköt-bogarat, classicismust, 
humanismust, realismust, nationalismust, kosmopolitismust; fejte
getjük ennek meg annak a nyelvnek, ennek meg annak a' tudo
mányszaknak értékét, szükséges vagy nélkülözhető és pótolható 
voltát a modern műveltség és tudományosság szempontjából; csak 
arra nem gondolunk, a mi legközelebb fekszik: hogy t. i. a nyolca 
osztályú középiskola nem állhat meg többé a mai viszonyok 
között; hogy első sorban a hibás szervezetet kell kiigazítani és 
csak a kiigazított szervezettel szerzendő tapasztalatok alapján lehet 
majd rationalisan ahhoz a kérdéshez is hozzászólni, mit lehet és 
mit nem lehet, mit kell és mit nem kell tanítani. Az iskola m ai 
állapotából és eredményeiből nem szabad bizonyítékokat meríteni 
arra nézve, hogy egyes tantárgy, például/ a görög nyelv tanítandó 
és tanítható-e; hogy a reáliskola elérheti-e vagy nem a megha
misított és rendeltetéséből, legalább az alsó osztályokban teljesen 
kivetkőztetett gymnasium általános tanczélját.

Nem szükséges számokkal és érvekkel bizonyítani, mert 
kézen fekvő dolog, hogy a mai általános iskolázás szempontjából 
a nép, legalább a mi népünk, a következő egymás fölé helyezkedő 
rétegekre oszlik:



1. Legalsó néposztály; ez megelégszik és meg is elégedhe
tik az ismeretnek bizonyos minimumával, az iskolázásnak legkisebb 
mértékével; ebből fognak kikerülni a mezőgazdaságnak és az ipar
nak legalsóbb rendű munkásai, napszámosok, cselédek.

2. Alsó néposztály; messzebbre menő, de még mindig álta
lános jellemű iskolázást kíván meg; majdan a kisiparosok és kis
kereskedők kerülnek belőle.

3. Közép osztály ; jövő hivatására speciális szakiskolák készí
tik elő. Ebből kerülnek mindazon körök, melyeket a közép osz
tály néven szoktunk az életben is összefoglalni: az egyénileg is 
számot tevő gazdák, kereskedők, iparosok, azután az alsóbb rendű 
hivatalnokok.

4. Felső vagy vezető osztály: majdani hivatásának megfelelő 
magasabb iskolázásra szorul; majdan a nemzetnek java, színe- 
virága kerül belőle.

Korunk demokratikus Charaktere eleve kizárja azt, hogy már 
a gyermeket a priori a fenti négy osztály egyikébe vagy másikába 
soroljuk be. Épen az iskola fogja megrostálni a jövő nemzedéket 
és fogja mindenkinek az életviszonyokkal párosulva kijelölni helyét 
a társadalom lépcsőzetén. A magasabb életkörre hivatott is tehát, 
alulról felfelé, keresztül fog menni az iskoláztatás előző fokain.

A legalsó néposztálynak, és evvel együtt a most mondot
tak szerint, az egész népnek, mint népiskolai törvényünk alkotása 
előtt úgy jövőben is, teljesen megfelelhet a négy osztályú elemi 
népiskola (6-tól 10 éves korig). Mint folytatója a kisded házi 
vagy intézeti, testi és szellemi nevelésének, az ügyességek (irás, 
rajz, torra, kézimunka) fokozatos fejlesztése mellett nem rendsze
resen akar tanítani, hanem a legszükségesebb ismereteknek mara
dandó eredményű közlésére szorítkozik. Kézikönyvei és tárgyai 
az olvasó s a számolókönyv, mely a történelem s a lét, a társa
dalom s a természet ismertetője. A tanítás nem rendszeresít^ 
csak körvonaloz, nem demonstrál csak fejteget és a memorizálás 
erős kihasználása mellett bevési a legfontosabb tudnivalókat. 
Bibliai olvasmányok, nagy emberek életrajza, tettei és mondásai 
fejlesztik, ápolják és fentartják a vallásos érzelmet. — Azoknál, 
kik belőle közvetetlenül az életbe kénytelenek kilépni, a téli s az 
ismétlő iskola, esetleg a tanoncziskola folytatja a nevelést és képzést 
hasonló alapon és irányban.

A válogatottabb elemek számára a még mindig általánosnak 
mondható felső népiskola következik, mely három évfolyamban 
(10-től 13 éves korig) korlátolt népességű osztályokkal teljesen 
megoldhatja nagyjában azt a feladatot és elérheti azt a tan- 
czélt, mely korábban a három osztályú alreáliskolának volt ki
tűzve. E feladat és tanczél a népiskolában nyert ismereteknek 
kibővítésében és főkép rendszeresítésében áll. Nyelvtan (a nyelv-
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пек, nem a nyelvalakoknak tana), támaszkodva a legközelebb 
fekvő modern nyelvnek (nálunk a németnek) gyakorlati irányú 
bevonására, a történelemnek, földrajznak, természetrajznak, ter
mészettannak, elemi geometriának, számtannak, alkotmánytannak, 
gazdaságtannak keretes rendszere, ezek mellett vallástani olvasmá
nyok és káték alapján, ügyességek (szépírás, rajz, tornázás) teszik 
ezen iskola általános tantervét.

Három évre ezen felső népiskolát azért kell szabni, mivel 
a tapasztalat mutatja, hogy azok, kik felsőbb vagy szaktanfolya
mokra nem mennek, tehát legfőkép azok, kik ma a kereskedelmi 
és ipari tanoncziskolák népességét teszik, átlagosan 12—13 
éves korukban lépnek ki a középiskolából. Három év kell, ha azt 
akarjuk, hogy ezen felső népiskola még általános legyen; ezt 
pedig kell akarnunk, tekintve, hogy a tanulók tiz éves korában 
még lehetetlen czélszerüen specializálni, s azon iskola megválasz
tása, melyben az ifjú már határozott irányban folytatja tanulmá
nyait, a tiz éves kornál okvetlenül későbbre teendő; tekintve 
továbbá, hogy abban csakugyan nincs ratió, miszerint az, ki sem 
gymnasiumot, sem reáliskolát, sem polgári iskolát végezni nem 
fog, specializált iskolában kapja a tanítást, neki értéktelen teher 
lévén, a mivel itt, rendeltetésén túl, foglalkodtatják, ő maga pedig 
nyűg lévén annak az iskolának, melynek irányában csak ideig- 
óráig akar megmaradni. Valósággal itt van a punctum saliens, 
és az ilyen általános felső népiskola helyes szervezésében, tan
tervének és módszerének helyes megállapításában keresendő az 
egységes középiskola kérdésének gyakorlatilag czélszerű és keresz
tülvihető megoldása. De a három év elegendő is a legszüksége
sebb ismeretek rendszeres elsajátítására, ha a tanczélt, főkép pedig 
az ismeretek quantumát kelleténél magasabbra nem szabjuk s a 
mai gymnasium, a mai reáliskola első három évi tantervéből 
mind azt elhagyjuk, a mi csak előkészítésül szolgál a magasabb 
osztályok specialis tanulmányainak.

A felső népiskola befejezésével az általános rendszeres 
iskolázás be van fejezve. A kik ebből közvetetlenül a gyakorlati 
életbe lépnek, ismétlő és tanoncziskolákban ébren tarthatják és 
bizonyos irányban ki is egészíthetik elméleti képzettségöket. 
Kiválnak soraikból azok, kik majdan az intelligens középosztályt, 
valamint azok is, kik majdan a nemzet felső vagy vezető osztályát 
teszik, és ehhez képest vagy specializált szakiskolában, vagy 
gymnasiumban illetve reáliskolában folytatják tanulmányaikat.

E kiválhatás kritériuma nem lehet a felső népiskola har
madik osztályában nyert bizonyítvány, mert hiszen ebben csak 
az lehet elismerve, hogy a tanuló bir-e azon általános ismere
tekkel, melyek a nép általános nagy rétegében kívánatosak, de 
nem nyilvánulhat az, vájjon bir-e hivatottsággal azon specialis
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iskolára, melyben tanulmányait folytatni akarja. Ezt eldönteni 
csakis az illető iskolában (gymnasiumban, reáliskolán, specialis 
szakiskolában) teendő felvételi vizsgálat útján lehet. Ha ennek a 
tanuló nem képes megfelelni, akkor nem léphet közvetetlenül az 
illető iskolába, hanem e belépésre azon az iskolán egy külön 
egy évi előkészítő tanfolyamban készíttetik elő. Ennek értel
mében a tervezendő gymnasium, reáliskola és különféle szakiskola 
már eleve egy évfolyammal, az előkészítő osztálylyal tovább 
tartana a gyengébb és kevésbé képzett, mint az erősebb és hiva- 
tottabb tanulónak. El volna érve az, hogy a gymnasiumnak, a 
reáliskolának, a különféle szakiskolának tulajdonképi első évfolya
mába már válogatott elemek kerülnének, kikkel biztosabb, gyorsabb 
és könnyebb a haladás; kerülve volna a sok bukás, mely nem
csak a bukottaknak baj, hanem nagy baj az iskolának is.

Gymnasiumról. reáliskoláról, különféle szakiskoláról beszélnek, 
mert a tanulmányok mai állása, az élet mai fokozott követel
ményei mellett lehetetlennek tartom, hogy az iskolának eme 
középfokán el lehessen érni a tanczélt specializálás nélkül, hacsak 
túlságosan hosszúra nem akarjuk nyújtani a középfokú iskolákat, 
a mit viszont gyakorlati tekintetek nem engednek meg.

A gymnasiumnak öt évi tanfolyamban, a reáliskolának négy 
s a különféle szakiskoláknak három vagy négy évi tanfolyamban 
kellene és lehetne elérniök tanczéljokat, nem számítva a tanulók 
egy részénél szükségesnek mutatkozó előkészítő évet, olyformán, 
hogy az ifjak általában, jövőben is úgy mint ma, 18— 19 éves 
korukban kerülhetnének az egyetemre, 17— 18 éves korukban 
léphetnének a polytechnikumba vagy közvetetlenül a gyakor
lati életbe.

A specialis szakiskolák (kereskedelmi, ipari, gazdasági iskolák, 
tanítóképzők) tanczéljának és tantervének részletezése kívül esik 
ezen általános fejtegetések keretén. Kívül esik azon a gymnasium 
s a reáliskola tantervének részletes fejtegetése i s ; de ide tarto
zónak vélem ezen két középiskola általános tanczéljának és charak- 
terének körvonalozását.

Az öt évfolyamra terjedő gymnasium tulajdonkép szintén 
specialis szakiskola: a tudósok iskolája, nem oly értelemben, 
hogy kész tudósokat nevelni volna feladata, vagy hogy a benne 
nevelteknek kivétel nélkül a tiszta tudományt művelni volna jövő 
hivatásuk. De a tudósok iskolája oly értelemben, hogy a kik 
majdan a nemzet szellemi életében activ szerepet játszani lesznek 
hivatva, papok, tanárok, jogászok, orvosok, vezető tisztviselők, 
irók és par excellence tudósok, itt nyerik első egyetemes kép
zősöket. A bevezető sorokban mondottak értelmében ezen iskolá
nak alapja nem lehet más, mint a classicismus, iránya nem lehet 
más mint a historikus. A reáliskolával közösen műveit tudomány
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szakokra, nevezetesen az úgynevezett reáliákra nézve is nem az 
illető tudományszak teljes kimerítése, mint inkább problémái tör
ténetének és módszerének kifejtése a feladata. Középiskoláink mai 
kritikus állapota, a feladataik felfogásában uralkodó zűrzavar, 
meggyőződésem szerint, nem annyira onnan eredt, hogy a reál
iskola is tanít nyelvet és irodalmat, a gymnasium is tanít physikát 
és geometriát, mint inkább onnan, hogy a reáliskola is úgy akar 
nyelvet és irodalmat tanítani, mint a gymnasium, viszont a 
gymnasium is úgy akar physikát és geometriát tanítani, mint a 
reáliskola. Az igazi tudományosság nagy hanyatlását látom abban, 
hogy ma még tanügyi körökben is kevés érzéket tapasztalunk 
azon radikális különbség iránt, mely a tudományok történeti és 
egyszerűen reális tárgyalása és tanítása között létezik. Mi Magyar- 
országban plane odáig mentünk, hogy az egyes tudományszakokat 
gymnasiumban és reáliskolában egy és ugyanazon tankönyvből 
is tanítjuk, sőt hogy reáliskolában képzett emberek tanárkodnak 
vagy legalább tanárkodhatnak gymnasiumon is.

Nem abban áll a physikának vagy a geometriának historikus 
irányban való tanítása, hogy amabban egy tételt Archimedesről, 
emebben egyet Pythagorasról nevezünk el és e tudósoknak talán 
egy pár életrajzi adatát is közöljük. Nem abban áll a nyelvnek 
reális irányban való tanítása, hogy a nyelvtani kategóriákat nem 
a latin, vagy görög, vagy héber nyelv alakjain, hanem a német 
vagy franczia, vagy angol nyelv alakjain magyarázzuk. A his
torikus irány ugv közli velünk az emberiség tudását, a mint lett, 
a reális irány úgy, a mint van. Amaz a specializált tudo
mányokat és a tanítás közép fokán belől ök csakis azt, a mi 
erre szolgálhat, mindig az egyetemes emberi műveltség történeti 
fejlődésével való összefüggésükben tárgyalja; megmutatja nemcsak 
a problémák megoldását, hanem az utat is, mely a problema 
felállításához, haladó formulázásához vezetett; emez megelégszik 
az adott problémák adott megoldásának közlésével, tudományos 
tényekre szorítkozik és ezeket, gyakorlati alkalmazásukra és 
szerepökre való tekintettel, lehetőleg kimeríteni törekszik.

Ebben keresem és látom én a mélyre ható különbséget 
gymnasium és reáliskola között, nem pedig a külső tantervnek 
így vagy úgy alakításában; ebből vezetem le a bifurcatio szük
ségét az általános népiskola befejezése u tán ; ebből azt, hogy a 
gymnasiumból nem lesz reáliskola, ha tantervébe a descriptiv 
geometriát felveszszük, a reáliskolából nem lesz gymnasium, ha 
tantervéhez a latin, vagy akár a görög nyelvet is hozzáfoltozzuk.

A tervem szerinti öt évfolyamú gymnasium a multat, annak 
szellemvilágát és eszejárását nem világíthatja meg a latin s a 
görög eredeti irodalom bármily mérsékelt bevonása nélkül, a 
jelent, a nemzeti nyelvet, a nemzeti irodalmat, a nemzeti tör
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ténelmet nem más modern nyelvnek és irodalomnak, az újkori 
egyetemes történelemnek bevonása nélkül. A reáliskola már inkább 
szorítkozhatik tisztán modern nyelveknek és irodalmaknak inkább 
praktikus irányú bevonására. Az általános népiskola után, esetleg 
előkészítő osztály után válogatott elemekkel, meggyőződésem 
szerint, mindkettő megoldhatja öt, illetőleg négy évfolyamban 
feladatát, megoldhatja mindeneseire jobban, m intha a m ind
végig egységes középiskolában a gyökeresen különböző irá
nyokat összekuszáljuk, sőt a tárgyköröknek is összezavará
sával a feladatot megnehezítjük és viszont ezen a gymna- 
siumban lényegesen szükséges görög nyelv elejtésével akarunk 
segíteni.

Részletes tanterveknek kidolgozása túlmenne azon a körön, 
melyet e sorok fejtegetéseinek kitűztem. Csak azt tartom még a 
tanügyi politika szempontjából megjegyzendőnek, hogy az átmenet 
az itt vázolt szervezethez, hazai viszonyaink között, könnyebbnek 
tűnik fel előttem, mint bármely más szervezethez, tekintve, hogy 
nincs lényeges nehézség abban, miszerint felekezeti gymna- 
sium aink  alsó három osztályukat általános felső népiskolává 
alakítsák át a fent jelzett értelemben. Hiszen van is rá praeceden- 
sünk, hogy egy református collegium négy alsó osztálya állami 
polgári iskolává szerveztetett. Hogy azután jövőben is volna-e 
szükségünk annyi gvmnasiumra, a hány ma fennáll? e kérdésre 
csak a szerzendő tapasztalatok adhatják meg a feleletet. Ha jól 
fogom fel a magyar nép charakterét és jól Ítélem meg magyar 
viszonyainkat, azt kell gondolnom, hogy nekünk aránylag mindig 
több gymnasiumra lesz szükségünk mint más, nagyobb nemzetnek; 
nem mintha par excellence tudós nép volnánk, hanem mivel a 
magyar nemzet a szellemi élet terén mindenkor egyetemleges
ségre törekedett és helyes érzékkel mintegy belátta, hogy a szel
lemi téren a messzemenő munkafelosztás csak a nagy nemzetek
nek való, hol minden szaknak akad művelője, míg kis nemzetek 
csakis az egyetemlegességben kereshetik szellemi életök legszebb 
és legteljesebb kifejtését. Részben legalább innen is van az, hogy 
a specializált szakokkal a magyar ember még mindig nehezen tud 
megbarátkozni, hanem még mindig a jogi szakot kedveli; nem
csak gyakorlati szempontokból, hanem, hitem szerint, azért is, 
mivel a jogi szak az összes szakok között a legegyetemlegesebb, 
a leghistorikusabb.

A javasoltam szervezetben a m ai polgári iskolának nem 
találtam helyet. De meg vagyok győződve, hogy e szerkezet helyes 
keresztülvitele s a szakiskolák fejlesztése esetében a mai polgári 
iskola, tanügyi politikánk ezen elhibázott alkotása, nem is találna 
tanulót és külső erőszak nélkül is önmagától bezáródnék.

(Pozsony.) Jónás János.
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A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

H o l k e ll  k eresn ü n k  a h e ly e s  ta n ítá sn a k  va lód i forrását ?

Ha a tanárképzést a tanítás magasabb szempontjából vesz- 
szük, abból a szempontból, mely a magasztos hivatás feladatától 
áthatott tanárt vezérli, a mestert, ki sem a népszerűségnek avagy 
a kitüntető elismerésnek csábító fellegváraiban, sem az anyagi 
érdekek köznapi hajszájában nem keresi működésének éltető rugóját, 
hanem munkálkodik, hogy méltó vezetője lehessen a reábizott 
ifjúságnak; ha a tanítást ily szempontból veszszük, akkor hiába
valók a tanárképzésre vonatkozó tervek és vitatkozások, a meny
nyiben semmiféle tanárképzéssel sem lehet azokat a tulajdon
ságokat meghonosítani, a melyeknek összefoglalását a *kötelesség- 
érzet» szóval szoktuk kifejezni, bár kétséget nem szenved, hogy 
a kötelességérzet dús forrásából eredő működés magasztos esz
ményképe szolgál majd minden körülmények közt irányadóul a 
tanító-pályára készülők kiképzésében. Hogyha azonban a tanár
képzést úgy fogjuk föl, hogy azok is, kiket nem épen bajiam, 
vagy az ifjúsághoz való szeretet, hanem egyéb okok vezetnek a 
tanári pályára, kellőkép előkészíttessenek, hogy majdan képesek 
legyenek az eléjök tűzött feladatot a kivánalmaknak megfelelőleg 
teljesíteni; ha ily értelemben fogjuk föl a tanárképzést, akkor 
kérdezhetjük, miként kell intézkedni, hogy a pályájára lépő tanár
jelölt hivatásának megfelelhessen, a nélkül, hogy akár a nyilvános 
téren való kezdetleges experimentálással, akár a szakmájában való 
jártasság hiánya miatt ártalmára válnék a tanügynek?

E kérdést a helyes tanítás alapelveinek és azok végső szá
lainak megismerése nélkül sikeresen fejtegetni nem lehet. Hogy 
tisztán lássunk, a nélkül, hogy ily czikk rövid keretében szólni 
kelljen a helyes tanítás mellőzhetetlen föltételeiről, fontoljuk meg, 
hogy a nyilvános pályára lépő jelölt, ha a természettől nincs is 
megáldva a jövendőbeli mesternek tulajdonságaival, jó ered
ménynyel fogja előadni tárgyát, ha két kelléknek meg tud felelni: 
mindenek előtt, hogy örömöt leljen abban, ha tanítványaival jót 
és hasznosat közölhet; öröme fokozódjék, ha tapasztalja, hogy 
sikerrel haladnak.

Ehhez az első kellékhez legott fűződik a második: legyen 
képes a tanár tárgyát érdeket keltő alakban bemutatni. Nem 
érdekessé tenni, mert minden tárgy érdekes a maga nemében, 
hanem érdekesen bemutatni. Hallottam én már Svájcznak óriás 
havasairól és hómezőiről oly előadást, a melynek egyedüli jó 
oldala az volt, hogy végre valahára befejeztetett és hallottam a 
fertőző posványok büzhödt vizében élő ázalag fejlődésének és 
életmódjának az egész hallgatóságot elragadó leírását!



202

E két kellék elegendő föltétele a sikerrel járó tanításnak és 
a szakmájában eléggé jártas kezdő csakhamar megtalálja az 
azokhoz fűzendő tulajdonságoknak megszerzési módját; a további 
kérdés már csak az, hol kell keresnünk az említett két kelléknek, 
mint a helyes tanítás nélkülözhetlen alapföltételeinek üdítő forrását 
és miként kell intézkedni, hogy a tanári pályára készülők még 
azokban a, sajnos, nem ritkán előforduló esetekben is, melyekben 
nem annyira az életpályához való hajlam és szeretet, mint inkább 
egyéb érdekek szolgáltak irányadóul pályaválasztáskor, kénytelenek 
legyenek a helyes tanítás főkellékeinek éltető forrásából meríteni 
és annak üdítő hatása alatt képesek legyenek a tanításhoz kötött 
szigorúbb követelményeknek is megfelelni ?

Ki ne lett volna abban a helyzetben, hogy oly tájakat 
vagy helységeket, a melyeket részleteikben is jól ismer, a melyeket 
különféle időkben bejárt és a melyek ép ez okból megszűntek 
reá nézve érdekeseknek lenni, ugyanazokat örömmel és élvezettel 
mutatta be és magyarázgatta a látogató rokonoknak és ismerő
söknek és hogy a látogatók meglepetése ő reá is hatván, a meg
szokott tájakat újból elragadóan szépeknek és érdekeseknek találta, 
a mely érdekeltséget a tájak részleteinek tüzetesebb megismerése, 
de leginkább az időközben beállott változások, építkezések stb. 
rendkívüli mértékben fokoztak!

Ugyanily helyzetben vannak az évről évre ugyanabban a 
körben működő, ugyanazt a tananyagot fejtegető tanférfiak tanít
ványaikkal szemben és valóban, a helyes tanítás legvégső lélektani 
alapjának kell elismernünk azt az örömöt és gyönyörűséget, melyet 
a tanító érez, midőn tanítványait tárgyával megismerteti, legyen 
bár ennek az örömnek akár veleszületett szivjóság és nemes- 
lelküség, akár emberi gyarlóságtól eredő önzésszerű nagyravágyás 
az indító oka. Azonban, valamint a község nevezetességeit bemu
tató a község érdekeit mintegy magáévá teszi a bemutatáskor és 
olyformán jár el, mintha a közönséget önmagában személyesítvén, 
a magáét mutatná b e : úgy a tárgyát előadó tanárra nézve is el 
nem engedhető föltétel gyanánt szolgál annak az iránynak meg
tartása, mely szerint úgy kell eljárnia a tanításban, hogy abban, 
a mit átnyújt, a saját fölfogása és ízlése jutván érvényre, azt 
mint sajátját adja elő, a mi csak úgy történhetik sikeresen, ha 
szaktárgyát beható tanulmányozás és búvárkodás tárgyává teszi 
és így kimondhatjuk, hogy a szaktárgyban való lankadatlan  
munkálkodás a helyes tanításnak egyedüli igaz alapja és 
éltető forrása.

A nyelvtanban búvárkodó más színben fogja föl a névelőt, 
mint az, kinek munkálkodása a nyelvtan elemeinek egyhangú, 
meg nem változtathatónak vélt szűk körét át nem lépi; és az 
egyetem tudós mathematikusa össze nem hasonlítható mértékben
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többet és érdekesebbet tud a tizes számrendszerről, mint a meny
nyivel föladatának megfelelőleg, a néptanító beérheti. A legridegebb 
földrajztanár, ki tantárgyának egy betűjét sem hajlandó módo
sítani, kénytelen lesz megváltoztatni módszerét, ha szorgalmasan 
látogatván a földrajzi társulat előadásait, figyelemmel kiséri az 
érdekfeszítő útleírások tanulságos részleteit és a legsivárabb mathe- 
matikus. kinek szárazságával a homokpuszták kiaszott növényei 
vetekedhetnek csupán, kénytelen lesz korlátolt szabású, nehézkes 
módszerével fölhagyni, ha az általa nehezeknek tartott tételek
nek meglepően egyszerű és könnyű fejtegetését találja valamely 
műben!

Valóban, a szakmájában való folytonos búvárkodás a sike
resen működő tanárnak legbiztosabb talizmánja, nem ugyan
abban a körben folytatott, hanem a szűk horizonnak lebilincselő 
határait áttörő és szabad szárnyakkal előre törekvő munkálkodás. 
És ebben kell keresnünk a helyes tanítás kiapadhatatlan forrását.

A munka nélkül egyszerűen átvett, évek során át ugyan a 
szerint a mód szerint bolygatott és mintegy befejezett egésznek 
tartott tananyag érdektelen, inkább kötelességszerű tehernek tekintett 
tömeg, semmint a tanárt és tanítványt egyaránt éltető szellemi 
táplálék, a melyet úgy a hogy be kell fejezni.

így lehet megérteni, miként válhatik a legérdekesebb tan
tárgy avatatlan kezek között az iskola szagától áthatott émelygős 
koty valókká!

A munka az a forrás, a melyből nem csupán életet és erőt 
meríthetünk az iskola számára, hanem a melylyel legkönnyebben 
megfelelhetünk a tanítás ama nagy horderejű követelményének, 
hogy képesek legyünk magunkat tanítványaink fölfogásához alkal
mazni, úttörő munkánkban magunk is némileg a kezdőnek hely
zetében lévén, ellentétben a szűk körben lézengő, évről évre 
ugyanazt a módszert követő és módszerét a megszokásnál fogva 
meg nem változtathatónak és talán mintaszerűnek képzelő elő
adóval, a ki épen ezen tulajdonságában könnyen a türelmetlennek 
és felületesnek helyzetébe juthat, állandóan megfoghatatlan lévén 
előtte a tárgy elemeivel küzködőnek vajúdása!

A munkában, mint kiapadhatlan ősforrásban, ismervén föl a 
helyes tanításnak egyedüli igaz alapját, kétségtelennek kell tar
tartanunk, hogy a tanárképzésnek, úgy az elméleti, mint a gya
korlati résznek, kezdettől fogva olykép kell irányulnia, hogy azzal 
a tárgy iránti érdeklődés és vele együtt a munkához való kedv 
fölébresztessék és állandóvá tétessék. Nem annyira meghatározott 
mennyiségű ismeretek gyűjtéséből szerzett utravalóról legyen szó, 
mint inkább arról, vájjon miként szerezheti meg a jelölt azt a 
képességet, hogy leendő pályáján maga magát láthassa el a körül
ményeknek megfelelő czélszerű utravalóval ! Arra kell tehát tőre
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kedni a tanárképzésben, hogy az intézkedések még a részletekben 
is a munkára való utalásnak és serkentésnek lehető leghívebb 
képei legyenek, olyformán, hogy a leendő tanár, jelölt korában 
épűgy mint később is, a munkálkodáshoz kedvet és vonzódást 
érezzen, nem a külső, ráerőszakolt rendtartás, hanem az említett 
elvnek alapján megteremtett körülmények hatása folytán. Csakis 
ez lehet a tanárképzésnek helyes irányt adó valódi alapja, bár 
tagadhatatlan hogy mindaddig, míg a középiskoláknak mai napság 
általában divatos módszere az uralkodó, mely a tanuláshoz való 
serkentést a dicséretek, dorgálások, jutalmak és legfőkép a calcu- 
lusok silány eszközeinek osztogatásával helyettesíti, a helyett, 
hogy a tudományt magáért a tudományért tanítaná, a szépet és 
nemeset azért, mert szép és nemes: mindaddig nehéz feladat vár 
a tanárképzés ügyével foglalkozókra, kik a közönséges fölfogás 
szerint sem a jövendő életpálya anyagi előnyeivel, sem az elő
léptetés kecsegtető kilátásaival nem lelkesíthetik a kitüntetések és 
dorgálások közkeletű eszközeihez szoktatott tanárjelölteket!

Megengedem, hogy a kifejtett elveken alapuló intézkedések 
javaslata ellenében más, a meglevő körülményeknek inkább meg
felelő és könnyebb módon alkalmazható nézetek juthatnak érvényre; 
azonban jegyezzük meg, hogy az oly intézkedések, a melyeknek 
alapelve a gyenge erők ápolásában és támogatásában találja 
működésének súlypontját, ugyanazok a derék jelölt elhanyago
lásával járnak. Hagyják meg a tanároknak, hogy kijelölt tan
könyvekből meghatározott módszerek szerint tanítsanak oly utasí
tással, hogy minden egyes óra tananyaga és menete előre meg- 
állapíttassék; korlátolják, az esetleg fölmerülő nézeteknek engedvén, 
a tanár eljárását egyéb tüzetesen kijelölt rendszabályokkal és meg 
lehetnek győződve, hogy habár egyes esetekben a gyengébbek 
működésének emeléséhez hozzájárultak, a lelkiismeretes tanártól 
megvonták a tanításnak a szabad munkálkodásban rejlő varázs
hatását. A helyes tanítás alapelveivel meg nem egyező intéz
kedések a tanügy ellen intézett mind megannyi merényletek.

(Budapest.) Mendlik Ferencz.

ÉRETTSÉGI LATIN ÍRÁSBELI DOLGOZATAINK.

Az érettségi vizsgálatokra kiküldött kormányképviselők és 
ministeri biztosok a közel múltban megtartott értekezletén bizo
nyára nagyon sok tapasztalt hiány eshetett észrevétel alá, mert 
különben az erélyesnek és lelkesnek ismert kultusministerünk nem 
sietett volna azok közül a legszembeötlőbbekre felhívni az egyes 
tanártestületek figyelmét.
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Készséggel elismerjük, hogy a ministeri észrevételek nagyon 
is akut jellegű bajoknak mielőbb való orvoslására vonatkoznak és 
örömmel veszszük, hogy azok a bajok «a további haladás és javí
tás» érdekében az iskolának hivatalosan is tudomására jutottak; 
azonban sajnáljuk, hogy a ministeri rendeletben felsorolt hiányok 
között nem találunk más ép oly nagyfokú hiányt, melynek orvos
lása szintén sürgős intézkedést kivan. Ez a hiány az érettségi 
latin Írásbeli dolgozatok fogyatékos és nagyobbrészt gyarló volta. 
Szomorú, de igaz valóság, ismerjük azt saját magunk tapasztala
taiból, de meg ismerjük a ministeri évi jelentésből is.

Szerény véleményem szerint leghathatósabb és leggyökere
sebb orvoslása ezen mindenesetre komoly bajnak a latin írás
beli dolgozatok eltörlése. Ne ijedjenek meg philologus társaim, 
hogy szentségtelen kézzel hozzá akarok nyúlni az annyira féltett 
kincshez, hogy szét akarom zúzni a latin nyelvtudás és ismeret 
egyedüli biztos próbakövét.

Szives örömest elismerem, hogy általában az írásbeli dolgo
zatok legjobb kritérium arra nézve, hogy vájjon a tanuló meny
nyire sajátította el a tárgyalt nyelvismereteket és mennyire tudja 
ezeket alkalmazni; csakhogy a mi érettségi latin írásbeli dolgoza
taink annak megítélésére nem nyújtanak semminemű vagy csak 
nagyon megbízhatatlan mértéket.

Hogy mennyire nem túlzott ezen állításom, kitetszik a szóban 
levő dolgozatok élkészítésének módjából is. Hogy készülnek azok? 
Úgy, hogy a tanuló 4—5 órán keresztül a lehető legjobb szótár 
segítségével, melyben minden fajta grammatikai jelenség helyes 
alkalmazására talál mindig kellő útbaigazítást, összetákol egy sti- 
lisztikailag gyarló, de alaktani és mondattani tekintetben különben 
elfogadható dolgozatot. Kérdem már most, hol itt a latin nyelv
tudás és ismeret biztos próbaköve ? Nem eshetik-e meg, (a mint 
tudtommal csakugyan meg is esett), hogy a dolgozatcsinálás jelez
tem és a gyakorlatban is dívó módja mellett a latinban gyönge 
tanuló is, olyan, kit professora évközben meg akart buktatni, vagy 
tán meg is buktatott, egészen jó dolgozatot produkál ?

A nyelvtudás fokának kellő megítélésére a mi érettségi latin 
írásbeli dolgozataink nem valók; de talán arra valók, hogy a 
tanuló értelmi fejlettségét mutassák ? Ugyan miféle értelmi fejlett
ségre vall az olyan dolgozat, melynek elkészítése a jeleztem módon 
történik és melynek tárgya valamely magyar szövegnek latinra 
való fordítása ? Hogyan mutatja itt a tanuló, hogy tanulmánya 
köréből vett ismereteit miképen tudta helyes logikai rendben egy
máshoz kapcsolni, hisz itt a tartalom lényegtelen, egyedül a gram
matikai alakok alkalmazása a fődolog ?

Nyilvánvaló tehát, hogy a latin Írásbeli dolgozatok ebből a 
szempontból sem ütik meg azt a mértéket, melylyel a tanuló
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értelmi fejlettségének mivoltát mérni szoktuk. Már most, ha sem 
értelmi, sem pedig — a mint azt kimutattam — ismereti fejlett
ségnek próbaköve, kérdem, nem oly komoly tanügyi baj-e hát az, hogy 
gyökeres és mielőbb való orvoslásra szorul? Az orvoslásnak pedig 
tanügyi viszonyaink között nem szabad másnak lenni, mint 
maguknak az érettségi Írásbeli dolgozatoknak kiküszöbölése.

Könnyű ám a meglevőt romba dönteni, de tessék helyébe 
jobbat, czélszerűbbet tenni, mondják valószínűleg ezen soraimat 
olvasó philologus társaim. Igazuk van. Ha a szóban levő dolgokat 
eltörüljük, okvetetlenül szükséges, hogy helyüket mással pótoljuk, 
és pedig olyas valamivel, a mi a latin nyelvtanítást mint < érett
ségi» tantárgyat, az eddiginél nagyobb fontosságra juttatja, a mi 
természeténél fogva igazán mértéke az értelmi és ismereti fejlett
ség mivoltának. Az pedig meggyőződésem szerint magyarra  való 
fordítása a classicusokból kiszemelt olyan kerekded egészet képező 
résznek, melynek remek formájában az iskolában tárgyaltatni szo
kott irodalmi, régiségi, történeti, vagy az iró eszmevilágára és éle
tére s más efélére vonatkozó gondolatok foglaltatnak. Az ilyen
fajta dolgozat három dologról ad a tanárnak felvilágosítást:
1. megértette-e a tanuló a classikus iró illető helyét gramma
tikai tekintetben; 2. helyesen fogta-e fel az iró gondolatmenetét 
és 3. tudta-e ezen gondolatmenetet lehető hű és szabatos formá
ban reprodukálni. Ilyen dolgozat, de csakis ilyen dolgozat lehet 
kellő mértéke egyrészt a tanuló latin nyelvismereteinek, másrészt 
meg értelmi fejlettségének.

Én tehát sokkal nehezebb dolgot kívánok, mint a mit elve
tek, de sokkal hasznosabbat is. Hogy azonban a tanuló mindarra 
képes legyen, arra őt a tanítás első fokától kezdve elő kell készí
teni; hozzá kell őt szoktatni, hogy ne csak élettelen alakokat, 
holmi acc. c. inf. vagy ablativus absolutus vagy ut consecutivum 
s más efélét lásson a latin olvasmányban, hanem éltető szellemet 
is, mely az övét is átjárja; meg kell kívánni és arra kell töre
kedni, hogy azt a szellemet édes anyanyelvén is olyan formába 
öntse, hogy az az eredetit lehetőleg fedje. Ilyen fajta latin tanítás 
folytán az érettségi latin dolgozatok olyanokká lesznek, a minők
nek az érettség mivoltát feltüntető dolgozatoknak lenniök kell.

Mihelyt közoktatásügyi ministerünk a mostanában dívó latin 
érettségi dolgozatok helyébe olyannak juttat helyet az érettségi 
dolgozatok sorában, a minőt fentebb jeleztem, meg vagyok róla 
győződve, hogy akkor gymnasiális latin oktatásunk is magasabb 
színvonalra emelkedik. Míg a jelenlegi tanítás, a csekély tárgyi 
ismereteket bele nem értve, majdnem kizárólag grammatikai isme
reteket nyújt, más szóval a grammatika szolgálatában áll, még 
pedig azért, mert a tanár és tanuló a magyarból latinra való 
fordítással, grammatikai ismeretek begyakorlásával — a mire az
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érettségi vizsgálaton a tanulónak első sorban szüksége van, 
különben egy évre visszavettetik — a szorgalmi idő java részét 
eífecsérli; addig, ha a latinból való fordítás teszi majd az érett
ségi Írásbeli dolgozatok tárgyát, a tanítás intenzívebbé válik, mert 
egyrészt fősúlyt fog helyezni az iró szellemének megértésére, más
részt meg egyik főeszkózévé lesz a magyar stilus tanításának, 
úgy a hogy az a franczia iskolában van, hol «a latin óra egy
szersmind franczia stilisztikai óra is ; a tanár a tanulóval meg
beszéli az illető kifejezés minden árnyalatát, minden synonym 
kifejezését s a tanulóval együtt kerekíti, igazítja és simítja művészi 
formává a fordítást . . . .  Tökéletes, hogy úgy mondjam művészi 
fordítást kívánnak a franczia középiskolák nyelv- és irodalom- 
tanárai az ő tanítványuktól s minthogy erre törekedtek háromszáz 
év előtt is, ily módon tett szert a franczia nyelv arra, a mi az 
összes nyelvek közül leginkább neki sajátja, a világosságra és 
szabatosságra». (Fináczy: a franczia középiskolák múltja és jelene 
195. 1.).

Ilyenné kell tenni a mi latin nyelvtanításunkat is és akkor 
bizonyára nem lesz széles e hazában egy olyan rövidlátó ember 
sem, a ki a latin nyelvet a gyakorlati életben való hasznavehetetlen
ségének ürügye alatt a gymnasiális tantárgyak közül ki akarná vetni.

(Szolnok.) Boseth Arnold.

A KÖZSÉGI ÉS FELEKEZETI TANÁROK HELYZETE.
(Megjegyzések dr. Kardos Albert felolvasására.)

E sorokat tulajdonképen e megszólítással kellene kezdenem: 
T. Közgyűlés, lévén e czikk egy el nem mondott beszéd. Ha a 
felolvasáskor nem lett volna a közgyűlés ideje már perczekre 
kimérve, élő szóval mondtam volna el azt, a miről most úgy vélem, 
hogy meg kell írnom. Úgy vélem, mert némileg illetékesnek tartom 
magam, hogy hozzászóljak a tárgyhoz. Jogczímem az, hogy saját 
tapasztalásomból ismerem úgy a községi, mint az állami szolgá
latot, a felolvasásban pedig olyan állításokat találok, a melyek, 
hogy válasz nélkül maradjanak Közlönyünk hasábjain, nem tarta
nám méltányosnak.

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy alapjában egyetértek 
Kardos úrral. Azt vallom én is, hogy a baj, a melyet ő tárgyal, 
nagy, rendkívül nagy baj, a mely sürgős orvoslást kíván. Ki kell 
ezt előre jelentenem, nehogy ha valaki elolvassa megjegyzéseimből 
azokat is, a melyekben már nincs meg az egyetértés a felolva
sással, hajlandó legyen érzéketlenséggel vagy talán még rosszabbal 
vádolni.
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És most térjünk a tárgyra. A mit a felolvasás a községi 
és felekezeti tanárok állásának bizonytalanságáról mond, az meg
lepett annyira, hogy, megvallom, hajlandó voltam kétségbe vonni. 
Minthogy azonban név szerint megnevezett példákat hoz fel, a 
miket én nem ismerek, kénytelen vagyok mint szomorú, (mond
hatnám így is: nyomorú) tényt tudomásul venni. Máskép áll a 
dolog az állás függetlenségével. Azt nem állítom, hogy a másféle 
tanároknak nagyobb a függetlenségük, mint az államiaknak, de 
hitem az, hogy a hatalomban mindig van valami félelmes elem, 
legyen annak a hatalomnak neve állam, község, egyházkerület, 
püspök vagy bármi. Itt mindig érvényesül az egyéniség s a mit 
valami operetteben hallottam egyszer: mire való volna a hivatalos 
hatalom, ha még vissza sem lehetne vele élni, — nemcsak ope
retteben fordul elő.

A felolvasás ezután a nyugdíj ügyével foglalkozik. E tárgyra 
mindjárt a felolvasás után Bogyó Samu kereskedelmi akadémiai 
tanár és igen illetékesen, rámutatott a jóakaratra, melyet a kor
mány ez ügyben tanúsít, a melynél fogva már a számításokat is 
elkészítteté. Részemről csak sajnálom, hogy a felolvasó nem tanú
sított nagyobb méltánylást e jóakarat iránt, a melytől végre is 
egyedül várható a baj orvoslása. Ő csak a nyomasztó helyzetet 
érzi, de hogy mennyi idő alatt mennyi tényező hozta létre e hely
zetet, a melyet a mienknél kedvezőbb viszonyok között sem lehetne 
egy akarom  szóval megszüntetni, azt ő nem akarja észrevenni. 
Egy kis türelem még, azt hiszem, teljes bizalommal lehetünk az 
ügy rendezése iránt. Ministerünk egy alkalommal a parlamentben 
kijelentette, hogy ő jó  fizető és mi tanárok csakugyan annak 
ismerjük őt.

A mit a felolvasó a tanárok túlterheléséről mond, ha biztos 
tudomás alapján mondja, az már valóban oly állapot, a mit én 
mentegetni nem tudnék. Mert ez állapot azt jelenti, hogy a tör
vényt nem hajtják végre. A törvény ugyanis határozottan meg
szabja a tanári munka maximumát. És ha már most megtörténik 
az, hogy a tanárok egy részének kisebb fizetésért többet kell dol
gozni, az csak azért nem nevetséges, mert nagyon szomorú.

A mennyire egyetértek e pontban a felolvasóval, annyira 
igazságtalannak találom előadásának egy más fejezetét. Terjedel
mesen fejtegeti, hogy az állam mindenütt több gondot fordít az 
iskola épületére, felszerelésére, gyűjteményekre, szóval a dologi 
oldalára, mint a tanárok helyzetének javítására. Példája és köve
telései által ilyen irányban vezeti a többi iskolafentartókat is, sőt 
a segélyt is mindig előbb adja ilyen czélra, mint a tanári fizetés 
javítására. Ez így, a mint mondva van, határozott — minek is 
nevezzem? — tévedés. A hol a kormány a fölszerelést sürgeti, 
bizonyára nagy oka van rá. A hol a tanárnak 5—600 írt fizetése
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van, biztosak lehetünk benne, hogy az iskolaépület külső és belső 
állapota és fölszerelése is annak megfelelő vagy még annak sem. 
Ismertem én még 7—8 év előtt olyan középiskolát, a melyben a 
tantermek padozata tégla volt, ehhez aztán igen szépen illett min
den osztályban egy hatalmas sárkemencze ; az összes termek száma 
volt 4 osztály számára 5; az 5-ik «terem» t. i., a melynek hossza 
legalább is 4 méter, szélessége is bizonyosan kitett 3-al, volt a 
tanári szoba és minden néven nevezendő gyűjtemény, könyvtár is. 
Ez utóbbiban a legújabb könyv lehett a 60-as évekből. No már, 
gondolom, a kormány nem követ el épen nagy bűnt, ha ezt nem 
tartja a legtökéletesebb állapotnak. De azt is sejtem, hogy Kardos 
úr is ismer olyan intézeteket, a melyekre e tekintetben ráférne a 
javítás. Legalább ugyanebben a felolvasásban arról panaszkodik, 
hogy a nem állami iskolák könyvtára, szertára, mindennemű gyűj
teménye sokkal fogyatékosabb az államiakénál, úgy, hogy a tanár 
kénytelen az önképzésére szolgáló legszükségesebb eszközöket saját 
költségén megszerezni. E szerint, ha a gyűjteményeket gyarapítják, 
a tanár kiadását csökkentik. Legméltatlanabb megrovás éri azon
ban az államot a segélyezésekért. Mindenütt, a hol az állam segélyt 
ad a felekezeti iskoláknak, emelik a tanári fizetést, sőt néhol maga 
az állam nevez ki néhány segélyezett helyre.

Hogy a nem állami tanár is ugyanazt a tanügyet szolgálja, 
tökéletesen igaz; sőt azt is mondhatjuk, hogy tulajdonkép minden 
tanár az államot szolgálja. Meg vagyok győződve, hogy ezt tartja 
a kormány is. Ha idegeneknek tekintené a nem saját tanárait, nem 
törődnék sorsuk javításával. Már pedig hogy törődik, azt nemcsak 
a felekezeti iskolák egyre növekvő segélyezése bizonyítja, hanem 
a községieké is. Tudok elég példát, hogy a hol a tanárok fizetését 
emelték, a kormány folytonos sürgetésére tették. Kardos úr kör
levelet intézett az iskolákhoz, ő tehát bizonyosan még többet, tud 
Jó lett volna azonban ezt elismernie is.

A felolvasás befejezése azon módokkal foglalkozik, a melyek
kel a bajon segítni lehetne. Legfontosabb köztük az a kívánság, 
hogy törvényben határozzák meg a tanári fizetés minimumát min
denféle iskolára nézve. Hogy ilyen kérvényt a középiskolai törvény 
tárgyalásakor az én akkori tanártestületem adott be, azt emlí
tettem fölszólalásomban, már előbb meg is Írtam az Egy. Köz. 
Szemlében itt tehát nem akarom ismételni a sorsát. Hogy sikere 
nem lett, azt mutatja a törvény. És ha most ismét erről beszélünk, 
nem juthat-e eszünkbe, hogy épen tanügyi téren talán a kormány 
sem mindenható nálunk ? Vájjon nem arra látszik-e mutatni az, 
hogy középiskoláinknak csak oly csekély része állami?

Én mindazon módokat, a melyeket a felolvasás felsorol, nem 
tartom elegendőknek. Szerintem egy igen fontosról, mely ki is 
vihető, megfeledkezett. Kivihető egyszerűen azért, mert csak akarni
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kell a kormánynak. E mód lényegét már megemlítettem felszóla
lásomban ; áll pedig abban, hogy az állam vegye át saját szolgá
latába a nem állami tanárok közül a javát, különösen a már nem 
kezdőket. Ez a legtermészetesebb előléptetés lenne rájuk nézve. 
Nem azt kívánom én, hogy mindenki itt kezdje tanári pályáját, 
csak azt, hogy a kit sorsa ide vezetett, legyen meg rá nézve annak 
a tudata, hogy saját szorgalmával kiküzdheti magának a jobb 
állami alkalmazást. Kezdő ember sokkal könnyebben tűr ennek 
tudatában, a mi egyszersmind buzgalomra is serkenti. Az iskola- 
fentartókat pedig az állammal való versenyre, erejük kifejtésére 
kényszeríti s ha nem bírják a versenyt, az sem baj, ott van az 
állam, hogy segélyével vagy épen teljes átvétellel megmentse az 
iskolát, ha csakugyan szükség van rá. Távol van tőlem, hogy 
bármi ellenséges indulattal legyek a nem állami iskolák fentartói 
iránt, nem is kicsinylem, hanem teljes mértékben méltánylom a 
szolgálatot, melyet nemzetünknek tettek és tesznek, de azt tartom, 
hogy ez ma már nem az ő feladatuk. Én a teljesen állami köz
oktatás hive vagyok. Ha e meggyőződésem nem volna oly szilárd, 
mint a milyen, a szóban forgó felolvasás is erősbítette volna. Azt 
pedig a legnagyobb anachronismusnak tartom, hogy középiskoláink 
nagy része még ma is felekezeti, holott a tudományok terjeszté
séhez ép annyira nincs köze a vallásfelekezetnek, mint a hogy 
pl. nincs katholikus törvényszék, vagy református megyei közigaz
gatás. E tekintetben még mindig a középkorban élünk, a mit 
48-ban intézményeink nagy részében szerencsésen leromboltunk, 
a közoktatásban azonban meghagytunk. A felolvasás említi egy 
helyen, hogy felekezeteink közül a zsidók nagyon kevéssel járulnak 
a  középiskolák költségeihez. Reményiem, nem azt következteti 
ebből, hogy a zsidók is állítsanak felekezeti reáliskolákat és gymna- 
siumokat és még inkább reményiem, hogy az illetők nem fognak 
ma oly lépést tenni, a mit más felekezetek évszázadok előtt tettek 
és a minek eredményét csakis állami gyöngeségünk tartja még 
életben.

Még egyszer kijelentem, hogy véleményem szerint az állam 
leginkább az által segíthet ma a községi és felekezeti tanárok 
helyzetén, ha minél nagyobb számban átveszi őket saját szolgá
latába. Kardos úr, bár felolvasásában e módot nem említi, saját 
személyére ezt a megoldást választotta; felolvasása megtartása óta 
államszolgálatba lépett. Kívánom, hogy azért az ügyet, melynek 
buzgó apostolául szegődött, ne hagyja el.

(Budapest.) Dr. Szigetvári Iván.
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A KÖR KERÜLETE.

A kör kerületének számítása egyike a hatodik osztály legfá
rasztóbb anyagának, mert a formula, a mit e számításra használunk, 
rendszerint igen complikált. Közönségesen úgy járunk el, hogy a 
szabályos n szög egyik oldalából kiszámítjuk a szabályos 2n szögét 
és abból megint a körülírt 2n szögét. — Meghatározzuk a különb
séget, a mi a beírt szabályos n szög és a körülírt szabályos n szög 
kerülete közt van és e különbség adja meg a hiba határát, a mit 
elkövetünk, midőn a szabályos n szög kerületét veszszük a kör kerülete 
helyett. A következőkben meg akarom mutatni, hogy a hiba megha
tározásához a körülírt sokszögre nincs szükségünk, hogy tehát a kör 
kerületét tetszés szerinti pontossággal határozhatjuk meg csupán a 
beírt sokszögek segítségével. — Mivel a számítás egész menete átte
kinthetőbbé válik a trigonometriai formulák felhasználásával és ez az 
anyag is ugyanabban az osztályban szerepel, azért mi sem áll útjában 
annak, hogy a kör kerületét a trigonometriai formulák segítségével 
határozzuk meg. Megemlítem különben, hogy ezek nélkül is elvégezhetjük 
a számításokat, de akkor hosszadalmasabbakká válnak.

A szabályos n szög kerülete legyen k„; a szabályos 2n szögé 
k2„ és a szabályos 4n szögé k4n; továbbá a szabályos n szög egyik 
oldalának megfelelő középponti szög fele legyen a, akkor az egység 
sugarú körben :

kn =  2n sin a 

k2„ =  4n sin “ 

k4„ — 8n sin *

Megmutatjuk, hogy k4„— kä„ mindig kisebb, mint k2„— ku.

1fl(N - kn =  2n ^2 sin *----- sin a )

k4„ — k2„ =  4n (2  s in “ _ sin “ )

^4n ^2n
Г a a 12 2 sin 4 —  sin 2 2^2

a a ~|
sin sin 2 J

k2„ —  k„ a
2 sin 2 — sin a 2 sin

a
2

( г  -  cos • )

. _ . a 
(  2 Sln 4 — sin 2“)  (  1 + C O S  +  • ' • О <

л . a a 
2 S i n  -Г---  sillg

asin — 2
a

sin 2
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a
__ 2 sin 4Г

sin “ 
4

a
2 sin  4

2 sin ^ c o s  « 
4 4

1  =
1

------------ 1 .acos T  4

vagyis: <
1

cos ^  
4

—  1 .

Evvel eljutottunk ф azon eredményhez, melynek gyakorlati érté
kesítése a következőként történik : Ha a kör kerületét p l: 5 tize
desre pontosan akarjuk kiszámítani, akkor a rendes módon kiszá
mítjuk a szabályos 3072 és 6144 szögek kerületét. Ezek a 6 első 
tizedesben megegyeznek. A k307a =  2. 3,14151921 . . .  és k6144 =
2. 3,1415925 . . .  A kettő közt eltérés h <  ̂ - Jne~ ; tehát az előbbi 
tétel szerint a 12288 oldalú sokszög kerülete a 6144 szögétől még 
kevesebbel különbözik semmi esetre sem többel, mint jj-al, (mert

a 1 kisebb, mint ha cos “С  у , a mi bekövetkezikcos X 6 4 4

már a szabályos 6 szögnél is) tehát, ha folytatjuk az eljárást, a 
mely a következő sokszögek kerületének meghatározására vezet, a hibák 
mind kisebbek a következő számoknál

h  .h
9 ’ 27

vagyis a szabályos sokszögek sorozatában akármelyiket vegyük is, 
mindenik kevesebbet különbözik a szabályos 3072 szög kerületétől, mint

azaz, bármelyik szabályos sokszöget vegyük is, mindenik kerületében 
az első 5 tizedes 2. 3,14159 lesz, azaz: те. első 5 tizedese 3,14159.

Az eljárás tehát abban van, hogy ha tetszőleges m számú 
tizedesre kell meghatároznunk a те-t, akkor meghatározzuk a

k6, k12, k24 . . .

sorozatban azon két szomszédos számot, melyek az m +  1 első tize
desben megegyeznek. Az első m tizedes lesz a keresett érték.

(Ezzel egyúttal ki van mutatva azon fontos tétel, hogy a felírt 
sorozat u. n. szabályos számsorozat.)

(Budapest.) D r. Б еке  M anó.
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I S M E R T E T É S E K .

H aza i m űvek .

Bevezetés a Kémiába. Reáliskolák IV. osztálya számára irta 
dr. Kovács János. Budapest, 1890. Méhner V. kiadása. Ára 90 kr.

Szerző mint praktikus tanár, tudja, mily hosszú idő munkája, 
a szembeötlő tények mily tekintélyes sorának összegyűjtése szükséges, 
míg a kezdő tanuló a tények szemléletéből a testek anyagi változásá
nak felfogásához, a kémiai változások lényegének megértéséhez jut
hat. Azért nagy gondot fordít a kémiai változások megértésére s azt 
tartja a tanítás első feladatának. A tárgyalást olyan egyszerű tüne
mények szemléltetésével kezdi, a melyek szoros kapcsolatban állanak 
a közéletben szerzett tapasztalatokkal s a melyek fokozatosan vezet
nek a kémiai átalakulások lényegének felfogására. E nehéz feladatot 
sikeresen megoldván, tervszerű fokozatos egymásutánban halad tovább. 
A tárgyalás lehetőleg mindig konkrét alakban kezdődik és a legegy
szerűbb esetekből az analógiák felhasználásával, helyes és világos 
következtetéssel tér át az összetettebb tüneményekre. Általában min
denütt az érdekesség, világosság és szabadság jellemzik. Tárgyi tekin
tetben a könyv a modern nézetek alapján tárgyalja a kémiát. Téve
dések csak csekély számban s igen jelentéktelen minőségben fordulnak elő. 
(6. lapon). Vízbontáskor a vizet „czélszerü“ megsavanyítani; ehelyett: 
meg ke ll savanyítani. (14. 1) A kén égésekor a keletkező kéndioxyd- 
ról szólva „kékes füstről“ beszél; meg kellett volna említeni, hogy 
azt a csekély mennyiségben képződő kéndioxyd okozza, mert a kén- 
dioxyd színtelen gáz. Lényegesebb hibának mondható azon állítás 
(42. 1.), hogy „a sósav 1 térfogat hydrogen és 1 térfogat klórból 
áll“, e helyett: 1 térfogat hydrogenre és 1 térfogat klórra bontható 
fel, helyes kifejezés teendő. Nem szabatos továbbá azon állítás, hogy 
„a savanyú sókban félig még megvan a savtermészet“ (56. 1.) e 
helyett: a savnak is, meg a sónak is megvan benne a sajátsága. 
A szerves részben: a csersav képletéül nem a manapság elfogadottat 
közli. Nitrocellulose- és nitroglycerinról beszél, pedig most e vegyüle- 
telcet cellulose, illetőleg glycerinnitrátnak nevezzük. Ezen jelentékte
len hibák azonban a könyvecske értékét, sok jó tulajdonsága mellett, 
alig csökkentik, mert a felsoroltakon kívül bírja még a kis munka a 
jó tankönyvek legnagyobb erényeit. Műszavai a tudományos nomen
clatura műszavai. Nyelvezete pedig magyaros, egyszerű, érthető és 
következetes. Kiállítása csinos, ára mérsékelt.

(Budapest.f D r. N u r ic sá n  J ó z s e f .
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Mathematikai és physikai lapok. A budapesti mathematikusok 
már 1885. óta majdnem rendszeres összejöveteleket tartottak. Az úgy
nevezett mathematikai estélyek — ha nem is mindig, de ez idő óta több
ször — igen látogatottak voltak. A műegyetemi tanárok közül Hunyady 
Jenő, König Gyula, Szily Kálmán és a külföldről akkoriban haza került 
Rados Gusztáv, továbbá az egyetemről b. Eötvös Loránd, Scholtz 
Ágost és Fröhlich Izor kezdeményezésére magántársaság létesült, a mely 
némileg a külföldi egyetemeken divatos eljárás szerint a hasznosat 
a kedélyessel egyesíteni volt hivatva: a mathematikai tudományok 
és egyúttal a mathematikusok közötti összetartás ápolására. Oly álta
lánosan érzett szükség hangoztatói voltak az érdemes kezdeményezők, 
hogy minden formalitás nélkül azonnal megalakult e társaság, Hunyadyt 
és Scholtzot vezetőknek választották meg — de minden formalitás 
nélkül — és a társaság azonnal meg is kezdte a működését. Boldo
gult emlékű Hunyadynk, a ki mindenért tudott lelkesedni, néhány 
lelkes szóval üdvözölte az akkoriban a Ferencziek bazárában levő 
vendéglő egyik külön termében egybegyűlteket, a kiknek soraiban ott 
láttuk a műegyetem és egyetem mathematikus és physikus tanárait, 
továbbá középiskolai tanárainknak egy jó részét és azonnal megtar
tatott az első előadás, az előadás után pedig vacsora következett. 
Minden hónap első és harmadik csütörtöké mathematikai este volt és 
ha volt ötödik csütörtök, azt is lefoglalták, csakhogy a mathematikusok 
között a társas érintkezést ébren tartsák.

Mi középiskolai mathematikusok rendkívül örültünk ezen 
estéknek, igen gyakran alig vártuk őket, oly élvezetesek és tanulsá
gosak voltak és annyi anyagot nyújtottak a tudományos foglalkozásnak.

A mathematikai esték czélja nem az volt, hogy önálló kutatások 
eredményeit mutassa be az előadó, — ámbár megtörtént, hogy 
Hunyady és Szily egyik értekezésüket előbb mutatták be nálunk, 
mint az akadémiában, továbbá, hogy König majnem egy időben mutatta 
be e társaságban és az akadémiában egyik értekezését — de a czél 
az volt, hogy folyóiratokban megjelent értekezéseket, különösen a 
fontosakat és tárgyuknál fogva érdekeseket, ismertesse.

A minő szellemi élvezetet okoztak az előadások, oly élvezetesek 
voltak sokszor az előadást követő „mathematikai vacsorák“, a melyeken 
tudományosságunk kitűnőségei a legfesztelenebbül mulattak együtt a 
középiskolai oktatás munkásaival.

Több ízben felmerült a lefolyt 6 év alatt az az eszme, hogy 
az estélyeken tartott mathematikai és physikai előadásokat meg kellene 
őrizni; egy folyóiratot kellene létesíteni. Ez eszmének mindig akadtak 
ellenzői és pedig azok sorából, a kik a „Műegyetemi Lapok“-kal a 
70-es évek végén azt a keserű tapasztalatot tették, hogy 3 évi fenn
állása után azon keserű kifakadással kellett abbahagyniok a lapot, 
hogy „ha a mathematikának csak fél annyi olvasója volna, mint 
a hány tanítója van“, akkor nem kellene beszüntetniök a lapot.
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Végre az idén új fordulat állt be a társaság életében. Báró 
Eötvös Loránd, látva, hogy az érdeklődésnek új táplálékot kell adnia, 
az elmúlt télen két előadásra hívta meg a budapesti mathematikusokat 
és physikusokat, melyekben a gravitatió vizsgálati terén tett kutatá
sainak módját és eradményét mutatta be. Ezen előadásokon meg
jelent Budapest majdnem minden mathematikus és physikus tanára. 
Az alkalmat felhasználta a tudós báró annak az óhajnak kifejezésére, 
hogy a magántársaság törvényes társasággá alakuljon és folyóiratot 
indítson meg. A tárgyalások eddigelé eredményre vezettek. A társaság 
alakulóban van és hogy annál biztosabb legyen az eredmény: Bados 
Gusztáv és Bartoniek Géza szerkesztésében megjelent a folyóirat 
első kettős füzete, mely hivatva van a mathematikai és physikai 
tudományok művelését fejleszteni. A szerkesztők igen helyesen fogták 
fel feladatukat: jól tudják, hogy mathematikai és physikai olvasó- 
közönséget teremteni kell, oly tárgyakat választottak, melyek min
dembe a középiskolai mathematikai és physikai tanárok egy-egy 
részét érdeklik. Egyéniségük elég garantia arra, hogy mindig fenn 
tudják majd tartani a contactust a középiskolai tanárokkal, azok 
szükségleteit szemmel kísérik, mert végtére is ezek közül kell kike
rülni az olvasó közönség túlnyomó részének. A jelen számban ezt 
eléggé bebizonyították. König Gyula elemi után tárgyalja a gamma
függvények legfontosabb tételeit, Bartoniek Géza a híres Wiener- 
féle kísérleteket ismerteti és a színes photographiák készítését 
tárgyalja, a mihez Béthy Mór is mathematikai észrevételeit fűzi. 
Kürschak József egy hosszabb tanulmányt kezd a körmérésről, mely
ben a körmérés történetét ismerteti. Későbbi czikkeiben pedig a kör 
quadraturájának lehetetlenségét fogja tárgyalni. Mialovich Mór a 
kapcsolt galvánelemek áramerőssége és ellenállása közti összefüggés 
graphikonját tárgyalja, lötössy Béla a parabola projektiv előállítását, 
Vályi Gyula pedig egy igen érdekes kis geometriai problémát 
tárgyalva, kimutatja, hogy csak 5 oly háromszög létezik, melynek 
oldalai egész számok és melynél a terület és kerület mérőszámai 
egyenlők. Kopp Lajos az invariánsok elméletének alaptételét kezdi 
tárgyalni. Demeczky Mihály egy kis czikket közöl a számok osztható
ságáról. Az irodalmi rovatban a folyóiratokban megjelent czikkek 
czímeit, továbbá két könyvismertetést közölnek, az egyiket Heller 
Ágosttól, a másodikat Fröhlich Izoriól. Tartalmaz a füzet még néhány 
feladatot, kisérletleírást, az előadások tárgyát.

Kívánatos, hogy középiskolai mathematikai és physikai tanáraink 
e társaságba minél számosabban lépjenek, hogy középiskolai tantár
gyaink közül e kettőt, mely eddigelé kellő társulati ápolás nélkül 
szűkölködött (a természettudományi társulat ezt sajátszerű hivatása 
miatt nem tehette) felkaroljuk és fejlesztésén minél számosabban 
iparkodjunk!

Nagy fába vágták a szerkesztők is fejszéjüket, az igaz, mert a
15*
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mult szomorú tapasztalatai nem épen kecsegtetők, de tekintve, hogy 
e folyóiratnak határozottan körülírt czélja van, mely czél megvalósí
tásában a munkások elég nagy körére számíthat: reméljük, hogy 
szerencsésebb lesz, mint elődje volt, mely szintén sokkal jobb sorsot 
érdemelt volna!

Csak is attól félhetünk, hogy középiskolai tanáraink egy részét 
a létért folytatott erős és sokszor sikertelen küzdelem tartja majd 
vissza e folyóirat erkölcsi és anyagi támogatásától. Vajha minden 
természetes akadály daczára is hosszú élete lenne e társaságnak és 
folyóiratának ! D r. 13. M .

K ü lfö ld i m űvek.

Synopsis der höheren Mathematik, von Johann G. Hagen,
S. J. Director der Sternwarte des Georgetown College, Washing
ton. D. С. I. Band, Arithmetische und algebraische Analyse. Berlin, 
Felix L. Dames. 1891. 4U. Ára 30 mark.

A külföldi, különösen a német mathematikai irodalom számos 
encyclopaedikus munkát mutat fel, melyekből a forrásokig visszamenni 
akaró szakember kellő útbaigazítást nyerhet. Újabban ezek száma a 
fönt idézett czimü, 4 kötetnyi terjedelemben tervezett munkával gya
rapodott, még pedig nemcsak számra nézve, hanem anyagilag is. Az 
ismert nevű szerző sem tankönyvet, sem pedig képletgyűjteményt nem 
akart Írni, hanem oly encyclopaediát, mely az alphabetikus rendben 
egymásra következő czikkek sorozata helyett a mennyiségtan orga
nicus rendszerét tárja szemünk elé, mindenütt csupán az eredmények 
felsorolására szorítkozván. Röviden elmondja a szükséges értel
mezéseket, a tételeket stb., tartózkodik a bebizonyítások tárgyalásától 
s ezekbe csak akkor bocsátkozik, ha azt az összefüggés okvetetlenül 
megkívánja. Mindenütt hivatkozik az irodalomra s a hol hézagok van
nak, azokra ráutal; úgy, hogy az önálló vizsgálódások terére lépő 
könnyű szerrel megtudhatja, hol van fáradozásaira szükség s meg
óvhatja magát a másodszori feltalálások csalódásaitól. Forrás-citatumai 
az illető kérdés egész történetére kellő felvilágosítást adnak s így a 
„Synopsis“ a historikusra nézve is becsessé lehet. Kinek a mathe
matikai tudományok mai terjedelméről van kellő fogalma, az Hagen 
vállalkozását óriásinak fogja tartani és valóban, az ilyen munka elvég
zője a tudomány összes munkásainak hálájára számíthat is. A négy 
vaskos kötetre tervezett mű első kötete 12 fejezetben a következőket 
tárgyalja: 1. Számelmélet. 2. Complex számok elmélete. 3. Combina- 
torica. 4. Sorok elmélete. 5. Végtelen szorzatok. 6. Láncztörtek.
7. Különbségek és összegek elmélete. 8. í ’üggvénytan. 9. Determinán
sok. 10. Invariánsok elmélete. 11. Substitutio elmélet és 12. Egyen
letek elmélete. Ezen tartalomjegyzék alapján teljesen igazolt, ha szerző



217

az 1 • ső kötetet „Arithmetische und algebraische Analyse“ czimmel 
látja el.

Hagen Synopsisában csak a jártas bír eligazodni, a kezdő belőle 
nem tanulhat. Nálunk a mathematikával hivatásszerűen foglalkozók 
majdnem kizárólag a középiskolai tanárok sorában keresendők ; ezek 
könyvtárából a Synopsisnak nem volna szabad hiányoznia. 120 márka 
azonban egy munka fejében még vagyonos emberre nézve is áldozat; 
a silány anyagi viszonyok közt küzködő tanár-ember ezt még 30 
márkás részletfizetéssel sem birja el. A tanintézetek átalányából a 
könyvtárra s itt a mathematikára fordítható rész szintén csekély 
ugyan, de talán mégis lehetséges ott, hol a legszükségesebb kézi
könyvek már be vannak szerezve, ezen Synopsis megszerzésére gon
dolni. D r. В . E .

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A tudományos oktatás.
(Főiskolai megnyitó beszédek.)

A budapesti főiskolákon a tanév megnyitása alkalmával bárom 
kiváló beszéd hangzott el, mely a tudom ányos oktatás méltóságát s 
föladatait oly szépen és mélyrehatóan tárgyalja, hogy legalább kivona
tosan mi is ismertetni akarjuk a beszédeket, báró Eötvös Loránd e. i. 
rectora az egyetemnek, az egyetemi tanításról férfias, szókimondó, 
világos stílusában oly nézeteket mondott el, melyeket e folyóirat is 
nem egyszer hangoztatott, s melyeket talán Eötvös közelebb fog vinni 
megvalósításukhoz. A tanárképzés kérdésének megoldása is azon for
dái meg. mennyiben fognak Eötvös eszméi az életben érvényesülni. 
— Beöthy Zsolt, dékánja a philosophiai karnak, a magyar tudomány 
egy martyrjának, A p á cza i Cseri Jánosnak emlékét elevenítvén föl, 
Apáczai hires iskolamegnyitó beszédjének taglalásából indult ki, hogy 
a maga ragyogó ékesszólásával a magyar tudományos élet hiányait s 
akadályait fejtegesse. — Végül K önig  Gyula, a műegyetemnek e. i. rec
tora a műegyetem feladatait fejtegette, ama legfelsőbb szempontokból, 
melyeket nálunk az intéző körökben sem tartanak mindig szem előtt. 
Magyar nyelven még találóbban és szellemesebben nem fejtegették a 
technikai tudományok jelentőségét. Formailag is König beszédje igazi
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remekmű a maga genre-jában. Mind a három beszéd a tudományos 
oktatás feladatait tiszta s hamisítatlan voltukban hirdeti s ha e fel
fogás nem csak a főiskolák vezetőit, hanem az intéző köröket, a 
tanári karokat s az ifjúságot is áthatja, akkor a magyar tudományos 
élet számára szép jövőt remélhetünk. Érdemes megjegyezni, hogy 
mind Eötvös, mind Beöthy nem sokat várnak amaz administrationalis 
rendszabályoktól, melyekkel a kormány az egyetemi ifjúságot nagyobb 
szorgalomra akarja kényszeríteni. Sőt e beszédek talán olykép fogha
tók föl, hogy az egyetem vezetői a kormány intézkedéseivel szemben 
a maguk részéről kifejtik bennük, mikép vélekednek ők az egyetemi 
oktatás feladatairól, akadályairól és ez akadályok elhárításának igazi 
eszközeiről.

I. B áró E ötvös L óránd  b eszéd je .

Báró Eötvös Lóránd székfoglalójában az egyetemek keletkezésének 
belső motívumait vázolja. Kezdetben a viszony, melyben az egyetem 
a társadalom s az élet egyéb tényezőihez állott, igen egyszerű volt. 
Az egyetem tanitott mindent, a mit ő maga tudásra méltónak talált 
s a társadalom pedig hasznát vette a tanult embereknek, ha nem is 
épen minden tudományuknak. E viszony pedig, noha sok minden meg
változott mind a tudományban, mind az életben, változatlan maradt 
napjainkig. Az egyetem szaktudósokat nevel, az élet szakembereket 
foglalkoztat, de azért az egyetem nem gyakorlati szakiskola, s ne is 
legyen azzá, hanem maradt s maradjon is a tudomány iskolája. Tan
nak, kik nálunk is szakiskolának szeretnék tekinteni, de ezekkel szem
ben kifejti Eötvös, mikép adjon az egyetem szakképzettségét hallga
tóinak.

„Tudjuk mi azt jól, hogy nekünk kötelességünk hallgatóink 
tudományos szakképzettségét kifejleszteni úgy, hogy később gyakor
lati életpályájuk folyamán abban hiányt ne szenvedjenek, de maga a 
begyakorlás ezekbe a foglalkozásokba nem tartozott soha és nem tar
tozik ma sem a mi teendőink közé. Az egyetem hibája lehet azért, 
ha a tudományos képzettség általános színvonala nem üti meg a kellő 
mértéket, de nem róható fel az ő mulasztásául az, hogy kezdő hiva
talnokaink, ügyvédeink, orvosaink némelyek véleménye szerint nem 
eléggé gyakorlatiak. Az élet gyakorlatában ügyességre nem taníthat 
semmiféle iskola, annak iskolája csak maga az élet. . . .

Beszédem eddigi folyamában annyiszor emlegettem már a tudo
mányos iskolát, a tudományos tanítást, hogy szükségesnek látom arról 
is szólani, mit értek én e kifejezések alatt. Köviden megmondhatom. 
Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, a hol 
tudósok tan íta n a k . Hozzá tehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, 
hanem a tudomány kutatóját nevezem. A tudósok tanítá a annyiféle,
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a hány a tudomány és a hány maga a tudós, az egyik a részletekbe 
mélyed, a másik inkább általános tételekkel foglalkozik, az egyik sza
val, a másik diktál, az egyik kísérletez, a másik dedukál, egy min
tára szabni valamennyit lehetetlen és nem is szabad, mert értéket a 
tanításnak épen annak egyéni jellege ad. A tudós, ki a tudomány 
igazságát hallgatói előtt mindig újra meg újra felfedezni látszik s az 
egyes tételeket a maga módja szerint egy épületben összehordja, annál 
biztosabban fogja hallgatóinak érdeklődését felébreszteni, mennél inkább 
sajátja az a gondolat-menet, a melyet követ. Igaz, hogy az ilyen elő
adások nem terjedhetnek ki egyaránt minden részletre, s azért nem 
adhatnak annyit, mint a mennyit például egy nagy kézikönyv vagy 
encyclopaedia elolvasása vagy felolvasása adna, de lehetővé teszik 
azt, a mi ennél sokkal fontosabb és a mire a könyv holt betűje nem 
képes, hogy t. i. már a kezdő is bepillanthasson a tudomány lénye
gébe s ne csak annak eredményeit csodálja meg, hanem kutatásának 
módszerével is megismerkedjék. Többet lát egy ország természeti 
szépségeiből az az utas, ki tapasztalt vezető kíséretében czélszerüen 
megválasztott ösvényeken kijárja annak nehány legérdekesebb vidékét, 
mint az, a ki végig nyargal minden szélesre taposott országútján. A 
gondolkozásban önállóságot csak az olyan tanárnak tanítása adhat, 
a ki maga önállóan gondolkozik, pedig ez az önállóság az, a mi a 
legszükségesebb úgy a tudósnak, mint a gyakorlat emberének. A mint 
nincsen e földön két egyforma falevél, úgy nincsen két egyforma 
beteg, vagy két egyforma peres ügy s azért az orvostól, az ügyvéd
től többet kell kívánnunk, mint azt, hogy mások tudománya által 
alkotott mintákat alkalmazni tudjon ; szükséges, hogy a magáéból is 
tudjon hozzá adni valamit. . . .

Azokból, miket elmondottam, azt a következtetést kell levon
nunk, hogy az egyetem tudományos tanításának színvonalát egyedül 
tanárainak egyénisége állapítja meg. A z egyetemi kérdés azért minde
nek előtt személyi kérdés, mely mellett a szervezetére, szabályaira vonat
kozó kérdések csak másodrendű érdeküek. A külföldön a kérdésnek 
ez a személyes oldala tényleg előtérben áll. az egyetemek jó vagy 
rossz híre, hallgatói számának gyarapodása vagy fogyása egyes taná
rok személyéhez van kötve. Nálunk még nem szokás a tanár szemé
lyes értékének oly nagy fontosságot tulajdonítani, a minőt az meg
érdemel. Megelégszünk mi rendesen azzal, ha a rendszeresített tan
székeket betöltjük, néha talán még új tanszékeket is rendszeresítünk, 
de nem teszünk semmit az olyan tudósért, a ki akkor lép ki a 
pályára, mikor a keret már be van töltve, vagy a ki olyan szakot 
művel, mely a kevésbé fontosak hírében áll. Ez nem elég. Ha komo
lyan azt akarjuk, hogy a magyar egyetem is a tudomány iskolája 
legyen, akkor többet kell tennünk a magyar tudósokért. A tudomány
nak ép úgy életfeltétele a fényűzés, mint a művészetnek, az egyik
ben mint a másikban csak az ér igazán valamit, a mi a soron felül
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áll. Szükségletét nem lehet és nem szabad a takarékos államháztar
tásnak rendes mértéke szerint kiszabni. A tudomány művelése és taní
tása, nem mondom, hogy érdemesebb, de egészen másnemű foglalko
zás, mint az u. n. hivatalos ügyek szabályszerű elintézése. Ki lehet 
azt talán pontosan számítani, hogy valamely hivatalnak bizonyos acta- 
halmaz feldolgozására hány hivatalnokot, hány órán át kell foglal
koztatnia, de megoldhatlan feladatnak tartom azt meghatározni, egy 
nemzetnek hány tudósra és tudósainak hány órai munkájára van szük
sége arra, hogy a tudomány áldásait magáévá tegye. Annyi bizonyos, 
hogy addig, míg egy-egy tudományszaknak művelői széles e hazában 
csak három vagy négy olyan állásra számíthatnak, mely nekik az 
anyagi és tudományos megélhetést némileg biztosítja, addig nem pezseg
het hazánkban a tudományos élet, addig a tudomány valóban idegen 
hatalom fog maradni közöttünk. Várhatjuk-e addig, hogy kivaló tehet
ségű ifjaink, pedig ilyenekben, mint tanári működésem tapasztalata 
alapján mondhatom, nincs hiány, aggodalom nélkül lépjenek a tanári 
pályára, melyen a boldoguláshoz oly kevés a remény, mint a sors
játékban, melyben nagyon ritka a nyerőszám ? Nincs mit soká gon
dolkodni e nagy baj orvoslásának módján. Növelni, talán meg kell két
szerezni egyetemünkén a tanári állások számát. Nem új tanszékek 
rendszeresítését értem én ez alatt, nem is mindig csak rendszeresí
tett tanszékekhez keressük a tudóst, hanem inkább az érdemes, a 
tudós kedvéért állítsuk fel a tanszéket. Ha Magyarországnak például 
tiz kiváló romanistája, vagy tiz kiváló physikusa van, vagy lesz, s ez 
bizony nem sok, akkor gondoskodnunk kell, hogy ez a tiz romanista 
vagy tiz physikus ne csak megélhessen, de olyan körülmények között 
élhessen, melyek zavartalan tudományos foglalkozását és tanítását 
lehetővé teszik. *

Beszédje többi részében a rector az egyetemi nevelés ügyével 
foglalkozott, érdekes történeti reminiscentiákat idézvén föl; a végén 
pedig a testi ügyességet és erőt fejlesztő játékokra irányozta hathatós 
szavakkal az ifjúság figyelmét.

II. B e ö th y  Z solt b eszéd je .

E beszédből, melynek formája különösen szép, azt az össze
függő részt közöljük, mely az Apáczairól szólóra következik s tudo
mányos életünk hiányait fejtegeti.

Tudományos életünk, irodalmunk és iskoláink példátlan fejlődése 
mellett is, ha haladni akarunk, meg kell látni a hiányt. Apáczai 
ideálja, a magyar közművelődés, mely midőn a nemzet összes tanult 
osztályait áthatja, egyszersmind a nemzet egyéniségét is kifejezi s szel
lemi egységében törhetetlen alapját alkotja: még mindég csak törek
vésünk tárgya. A nemzeti nyelvű és szellemű tudomány és művészet, 
melyet a nemzet érdeklődése, megértése, részvéte, ösztönzése kisér: 
ez a nemzeti műveltség. Minél nemzetibb ez a cultura, minél több
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részt vett megalkotásában a nemzetnek saját szelleme: annál hatha
tósabb, mert annál több képességét rejti magában a mind szélesebb 
és szélesebb rétegekre terjeszkedésnek. Közműveltségről a nyugoti 
országokban is csak attól kezdve szólhatunk, mikor a renaissance, 
mely első korszakában csak tudomány és mükedvelés volt, nem
zeti színeket kezdett ölteni. A természettudományok művelésének is 
ép így alakulnak, vagy ki fognak alakulni nemzeti vonásai. Az ilyen 
műveltség az, mely míg a nemzet egységét erősíti, a müveit emberi
ség szellemi kapcsolatát is kifejezi és gyarapítja. Magyar tudósaink 
tekintélyes száma és lelkes igyekezete, müveit magyarjaink hál’ Isten 
egyre gyarapodó serege mellett vájjon elmondhatjuk-e, hogy van ilyen 
értelemben vett magyar műveltség? Terveiben gyönyörködünk, tereit 
tisztogatjuk, anyagát készítgetjük, köveit rakosgatjuk, de épülete 
még nem áll. Erre a munkára, ehhez a munkához való lelkes és 
komoly készületre hívom önöket ma, fiatal barátaim, Apáczai tanításá
val, hogy az iskola forrása a tudománynak, a tudomány a közművelt
ségnek, mindegyikük fejlődésének, virágzásának föltétele pedig a 
tudomány szeretete és megbecsülése.

Az iskola, de az, melybe ifjú szivek és elmék a szülői házból 
a kezdő tanulmányaik köréből a tudomány vágyát és sejtelmes tiszte
letét hozzák, s a melyből a tudomány szeretetét és édes szomját 
viszik el magukkal. Nem az iskola, melybe csak bizonyítványnyal 
lépnek, melyet csak bizonyítványért járnak s csak bizonyítványnyal 
hagynak el. Az iskola, melynek növendékeiben az élet és természet 
igazságai megismerésének vágya forr, a szellemnek ez a leghatalma
sabb ereje, mely ha egyszer igazán megmozdult, nem lankad, nem 
nyugszik el többé soha. Nem az az iskola, melyet tanítványa csak a 
jövendő kenyér, a jövendő rang, a jövendő befolyás sanyarú feltéte
leinek tekint s örül, ha hátat fordíthat neki: hanem az, melyet élete 
legnemesebb törekvései irányzójának, legtisztább és leggazdagabb örömei 
forrásának néz s bálával gondol rá, a míg él. Az az iskola, melynek 
képzete után kapták egyetemeink az anya nevet.

Nem ritkán halljuk a fölvetett kérdést, hogy az iskola, a tanul
mányok menetének mai berendezésében, még ha ébreszt is nemesebb 
fogékonyságot és magasabb törekvést, a zárt szakok egyoldalúságában 
kedvező hatással van-e az igazi műveltség fejlesztésére és terjeszté
sére, mely a szellemi élet egésze iránt kivan érdeklődést és vonzal
mat? Bátran ki merem mondani, hogy e tekintetben a kénytelen és 
kelletlen tanulásnál a sokat gúnyolt tudós egyoldalúság is többet ér, 
mert erkölcsi alapja egy a műveltségével: az igazság keresésére ébredt 
munkakedv. De míg az iskola, az egyetem szívesen kínálja a műve
lődésnek minden forrását, felhasználásukat csak az a felfogás teszi 
nehézzé, mely az egyetemben csakis a gyakorlati, a kenyérkereső 
pályák iskoláját látja és semmi egyebet. E felfogás neveltjei
ről, modern, tógátlan utódairól az Apáczai „kaszára kapára született“
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tanulóinak, kik anyagi nyomor helyett lelki szegénységben „csikorog
nak“, — kénytelen mindörökre lemondani a nemzeti cultura. Tudo
mányos pályára lépnek, de csak diplomáik, nem pedig érzületök, mun- 
kájok, felfogásuk jelleme szerint: e pályák magasztos erkölcsi tör
talmának és kötelezettségének érzelme nélkül . . .

Sokszor megújul a panasz, bizonyára gyakran hallották önök 
is, hogy a mi egyetemi fiatalságunkat, jelentékeny részében, úgy tanuló 
pályájának, mint élete útjainak nem ez a nemesebb felfogása vezeti. 
A tudomány szomja, szeretete, csak kivételesen ébred és hat benne. 
Becsület a kivételeknek, de a tanulás, az ismeretszerzés nem öröm 
ránézve, hanem a legjobb esetben tisztességesen teljesített, igen sok
szor pedig kelletlen, félvállal végzett kötelesség. Munkáját, lelkesítő 
ideálok hiján, nem távolabbi és eszményi czélokhoz, hanem csak a 
vizsgálati szabályzatok betűihez szabja. Ügyvéd, biró, orvos, tanár akar 
lenni, annál, a mit a holt betű megkövetel, az ő élő lelke nem állít 
többre. A tudomány szövétnekét a vizsgálatokra készítő kivonatok
ban, compendiumokban, kátékban, csak pislogó mécsnek látja s tiszta 
és fényes világáról alig szerez fogalmat. Még nemesebb ambitiója is 
meg-megtéved s pályájától idegen tereken keres oly sikereket, melyek 
nem ritkán a legszomorúbb áldozatokat követelik tőle: az elvesztege
tett óráknak, a lélek fiatal derűjének és a munkakedvnek áldozatát, 
íme a panaszok.

Még ha e panaszok egész kiterjedésükben alaposak lennének 
is, mielőtt orvosszerek megállapítására gondolunk, azt hiszem taná
csos tisztába jönnünk a felől, hogy magában ifjúságunkban, ennek 
testi-lelki akaratában, örökölt hajlamaiban, erkölcsi fogyatékában rej- 
lik-e a baj egyedüli oka. Hosszú tanítói pályám alatt, melyen bő 
alkalmam volt foglalkozni a fiatal lélekkel attól kezdve, hogy magya- 
rúl olvasni tanítottam, egészen addig, míg a magyar szellemnek leg
felsőbb megnyilatkozását megértettem és átérzettem vele, arra a biz
tató meggyőződésre jutottam, hogy ifjúságunk, a szellemnek mind 
fogékonysága, mind képessége tekintetében nem áll hátrább a külföl
dinél. Erre nézve nem is hiszem, hogy ellenmondásra találnék. De 
a tudományos irányú fejlődésnek szükséges, nélkülözhetlen támaszté
kait, segítőit, feltételeit, az egy iskolán kívül, alig találja meg maga 
körül kellő mértékben; meging, elhajlik s a nemzeti műveltség újra, 
meg újra szegényebb lesz egy, száz, ezer reménynyel. Az egyetembe 
léptétől az élet szabadabb levegőjét szívja; de ez a levegő a politi
kai s társadalmi élet levegője, mely nyugoton tele van egészséges, 
éltető, tápláló elemmel, nálunk csak kevéssé alkalmas a komolyabb 
tudományos, eszményibb törekvések csirájának föléltetésére. Ezt az 
életet sok irányú, fényes haladásunk ellenére még nem hathatta át 
igazán, mélyen és egészében a kultúra levegője. Látja-e immár vilá
gos, meggyőző, ellenök mondhatatlan példákban fiatalunk fönt és lent 
és körülötte mindenfelé, a miért a szegény Apáczai kiáltozott a pusz-
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tában: a tudománynak a tudományért való megbecsülését, mely a 
tanultságot táplálja ? A száz és ezer intés között, melyekkel atyai 
büszkeség és atyai szeretet évenkint útnak bocsátják gyermekeiket 
a főiskola felé, vájjon hány van, mely az ismeretek kívánatosságát, 
a tudomány fenségét emlegetné, vagy csak meg is említené a vizsgák 
szükségessége mellett. Azután, ha az ifjú az életbe előre tekint, 
talán ébredező tudományos hajlama nyer-e elevenebb ösztönt az 
elismerésnek ama mértékétől, melyben a csöndes tudomány szeretet 
és tudományművelés részesül ? Tudós testületeink kitüntetései, melye
ket társadalmunk érdekletlenül néz, sajtónk pedig rendszerint lélek
emelő s buzdító gúnynyal. kisér, csak kiválóbb sikereket koszorúznak. 
Az úgynevezett közfelfogás, akár még irányadó körökben is nem 
tartózkodó bizalmatlansággal nézi-e a tudós hajlamokat, nem szükség
kép a kenyér tolakodik-e a fiatal szemei elé, midőn a társadalmi 
tisztességet vele láthatja legállandóbb és legbiztosabb kapcsolatban ? 
Az élettől, melyben az iskola falain kívül forog, talán csikarhat ki 
némi elismerést a tanuló becsesebb tulajdonaiért és igazi érdemeiért 
i s ; de a kedvezés mindensetre önként és bőven fog reáhullani olyan 
személyes előnyeiért, melyek szellemi fejlődésének inkább akadályai, 
mint előmozdítói. A feleletekkel e kérdésekre okozatos kapcsolatban 
látjuk azt a jelenséget, hogy a mi egyetemi hallgatóink, pályájok 
legszebb és legjellemzőbb nevét, a tanuló nevet, aggódva kerülik és 
jól-rosszul sikerült pótlékokkal írják körül látogató jegyeiken. Kap
csolatban, hogy szivök ifjúsága sokszor oly szomorú hamarsággal röp
pen el. Pedig igazi tudományszeretet ébredését és meggyökerezését 
csak az ifjúságtól várhatjuk, mert az elszánás, mely vele jár, csak 
az ifjú szívnek tiszta, önzetlen lelkesedéséből fakadhat. . .

III. K ön ig  G yu la  b eszéd e .

König Gyula a következő módon exponálja beszédje főtárgyát.
„Ebben a Magyarországban, hol Széchenyi — tettekben és 

szavakban erélyesebben és meghatóbban, mint a XIX. század bármely 
más államférfia — hirdette az anyagi és szellemi érdekek azonos
ságát, a tudományos és gazdasági élet örök kölcsönhatását — ebben 
a hazában a társadalom  m aig lan  sem reczip iá lta  teljesen a tudo 
m ányt. Gyanúsan fordúl el tőle, vagy — ha már nagyon kell — 
igen hűvös becsléssel fordúl feléje ; idegenszerü előtte. A szakszerűség 
megvan intézményeinkben, megvan mindig fokozódó mértékben egész 
kormányzatunkban; de ez nem elég. Az igazi általános műveltség 
kettőt kíván ; először a szakszerűség érzetét és tiszteletét oly téren 
is, a hol magunk szakemberek nem vagyunk; másodszor pedig képes
séget arra, hogy a munkaosztás közben keletkező külön áramokat 
ismét összefolyni lássuk a nemzet művelődésének közös medrében. 
Engedje meg ezért a t. gyülekezet, hogy röviden megemlékezzem
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m űegyetem i ta n u lm á n ya in k  és m űegyetem ünk szerepéről h a zá n k  á lta
lános ku ltu rá lis  fö ladataiban.

A szorosan vett műszaki tudományoké természetszerűleg az 
elsőség. Hogy e technikai tudományok mennyire megváltoztatták nem
csak gazdasági életünk, de egész művelődésünk képét, hogy mennyire 
belenyúlnak szálai anyagi és szellemi életünk minden részletébe — 
azt nem is vázolom. Sokkal fontosabb feladatom van, e szakmák 
azon sajátságainak taglalása, melyeknek ismeretét föltételezi tanulásuk 
és tanításuk, terjesztésük és fejlesztésük. A mérnöki és gépészi, az 
építészi és vegyészi szakismeretek rendszere messze eltér a régi tudo
mányok szokásos tipusától; mindegyik korunk önálló alkotása; vagy 
hogy a dolog fordulópontját egyszerre kidomborítsam, m indegy ik  ép 
a n n yira  technika i m űvészet, m in t a m ennyire  technika i tudom ány. 
Természetes, hogy itt a művészetet a szó legáltalánosabb értelmében, 
nem mint szépművészetet értem, hanem értek minden oly tevékeny
séget, melyben az ember szelleme testén keresztül kölcsönhatásba 
lépvén a külső természettel, új tüneményeket, új tényeket és új 
tárgyakat teremt.

Ez a művészet, mely kifejezést talál minden műtermék készí
tésében, volt művelődésünk gyökere ; mert művészet alkotta már az 
Írásjeleket, sőt magát az emberi nyelvet. És ez a művészet ismét 
művelődésünk koronája; mert kultúránk tartalmát azon eszmék és 
módszerek teszik, melyekkel ember embertársaira és a külvilágra 
hatni, amazokat befolyásolni, ezt újjá teremteni képes. E művészetből 
keletkezik a munka felszaporodásával az elvont tudomány egyrészről, 
a szoros technika másrészről; de úgy, hogy a hol a művelődéstör
ténet nagy akcziói kezdődnek, a kettő mindig ismét összeforr a 
művészet egységében. Míg azonban az úgynevezett szépművészetekben 
— Kant mély szavai szerint ■—- a czélszerüség érzete működik a 
czél tudata nélkül; addig a technikai művészet csak a czél pontos 
körülírásával, a segédeszközök gondos elemzésével bir életképes alko
tásokhoz eljutni; módszereket fejleszt, melyek a laikus szem előtt ma 
még az elmélet ködébe vesznek, de holnap már fölrázzák a gyakor
latot ; örök törvények fáklyájánál halad biztosan, hol nem rég még 
tapogatódzva tévutakon jártunk; szóval megteremti a technikai tudo
mányok nagyigényű és nagyjövőjü csoportját . . .

Most König kifejti a technikai tudományok föltételeit s köve
telményeit :

A technikai tudományoknak érdekközössége a mathematikai és 
természettudományok nagy csoportjávul ötlik itt először szemünkbe. 
Nemcsak hogy egy törzsről szakadtak, nemcsak hogy ismerettani és 
módszertani alapjaik ugyanazok ; de tanításuk és művelődésük kapcso
lata mindinkább erősbödik; sőt nem egy oly fejezettel találkozunk, 
hol mint a grafostatikában vagy kinematikában, vagy még inkább az 
elektrotechnika és chemia körében a fiatalabb testvér már vissza is
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fizeti az öregebbtől kért előlegeket. Ugyanazon természeti tünemé
nyekkel foglalkozik mindkét tudománycsoport; ugyanazon anyag hatá
sát és ugyanazon erők törvényeit vizsgálja; ugyanolyképen szerzi meg 
mindkettő tartalmának biztosságát és pontosságát, midőn tisztán a 
szám, tér és idő képzeteiből messze elágazó fogalmi rendszert alkot, 
és e rendszer mathematikai egységében rögzíti a tapasztalatok örökké 
változó sokaságát. Egy a vér, mely az exakt és műszaki tudományok 
szervezetében kering és ki a kettő között lüktető ereknek csak 
egyikét is aláköti, az tudatlan kézzel merényletet követ el kultúránk, 
még pedig első sorban technikai kultúránk ellen, melynek széles, 
korlátlan látókörre van szüksége. Van különösen egy gyanús jelszó, 
a z  elmélet és gyakorla t ellentétének je lsza va , melyet a körnégyszögítők 
és perpetuummobile készítők is kiváló előszeretettel használnak tanul
mányaik ajánlgatásánál. Érdekes, hogy Franczia- és Angolországban, 
ámbár a technikus tanítás e két országban egészen különböző utakon 
fejlődött, az elmélet és gyakorlat ezen ellentétéről nem tudnak semmit, 
hanem egyszerűen az egyik kiegészítésének tartják a másikat. Csak 
Németország, mely, ha nem is annyira mint mi, de mégis az elha
nyagolt műszaki tanulmányok hiányát volt kénytelen aránylag rövid 
idő alatt pótolni, csak ez küzdött szükségképen a czéhbeli elzárko- 
zottság e kísértetével . . .  de a harmonia jellemzi ép úgy az igazi 
tudóst, mint az igazi technikust.

Nincs azonban veszedelmesebb, úgy szakmánk mint szakem
bereink jövendőbeli fejlődésére nézve, mint ha ezt a gyakorlati érzéket 
lealacsonyítjuk azzá, a mit a közönséges életben fordíthatatlan idegen 
szóval routine-nak neveznek, és egészen az önállóan tervező érte
lemmel bizonyos ellentétbe állítanak. Az öszvérnek, mely rossz, de 
előírt úton biztosan halad fölfelé, routineja van ; de a ki még meg 
nem mászott csúcsok tetejére vágyódik, az saját lábaira áll és nem 
bízza magát az öszvér bölcseségére. Sajnos, hogy e gyakorlati érzéket, 
melynek fejlesztése minden műszaki főiskola egyik főfeladata, a távo
labb állók oly gyakran félreértik. Senkinek sem jut eszébe, hogy 
orvosnak nézzen egy jó ápolónőt, vagy hogy egy ügyes adóhivatal
nokot kiváló nemzetgazdának hireszteljen; de mihelyt a technikus 
szakokhoz érünk, megkezdődik e fogalomzavar, mely a mathema- 
tikustól, de még a természettudóstól is teljesen megtagadja a gyakor
lati érzéket, a technikusnak pedig szerszámot akar a kezébe nyomni. 
Pedig még a leggyakorlottabb üvegfúvó sem chemikus; annál kevésbé 
jó építész vagy jó gépész valaki azért, mert egy kevés, valószínűleg 
igen gyarló pallér vagy monteur ügyességre tett szert.

Az a gyakorlati érzék, melyre mi törekszünk, a kom bináczió  
érzéke, és tudományunk azon művészi elemében gyökeredzik, melyet 
már előbb volt szerencsém hangsúlyozni. Midőn valami tudományos 
anyagot analytikai vizsgálatokban föltártunk, midőn az eredmények 
fogalmi tartalmát a dedukezióban biztosítottuk; akkor — megengedem
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— időnként biztos nyugvópontokhoz érkeztünk ; de az igazi haladás 
a teremtő, alkotó erejű synthesis műve, mely valóban művészi ihlettel 
gazdagítja fogalmaink világát. Minden találmány, minden fölfedezés, 
minden gondolatmenet, mely szellemi vagyonúnkat gyarapítja, a meg
lévő fogalmak új összetételéből ered, oly logikai folyamatból, mely 
az elemző módszerek segítségével tárul csak föl egészen, de azért 
homlokegyenest ellenkezik a formális logika eljárásával. Mert ebben 
a fogalmak általánosítása csak tartalmuk árán történik. Még az a 
tudomány is, melynek egyenesen „analysis“ a neve, mielőtt módsze
reinek elemző alakot adhat, előbb synthetice alapítja meg fogalmait 
és föladatait, közöttük a végtelen kicsinynek elméletileg oly merész, 
gyakorlatilag oly termékeny képzetét, melyben a szám merevségét a 
változás folytonosságával kombináljuk.

Nemcsak ott van ily teremtő synthesisnek helye, a hol még 
rokonnak sem tartott két tüneménycsoport mathematikai vagy kísér
leti egyesítése új tudományfejezetek alapjait veti meg, mint például, 
midőn először következtettek a kő eséséből a hold mozgására, a 
spektrum lángjából a nap chemiai alkatára, vagy a mágnestű elté
réséből a keringő elektromos áramra. Ép oly messzevágó eredmé
nyekkel állunk szemben, midőn a tapasztalati anyag új theoretikus 
meggondolásokkal párosul, és a modern gőzgép, melynél gyakorlatibb 
példát alig találhatni, az íróasztalnál keletkezett, midőn James 
Watt Papin tehetetlen gőzkazánjához a parallelmozgás kinematikai 
elvét csatolta. Az elektromosság tanában Oersted első észleletei, 
Gauss és Weber első telegráfiai készüléke óta a mathematikai elmélet, 
a fizikai kutatás és a technikus szerkesztés oly sűrű kölcsönhatásban 
állottak, hogy nemcsak a tudományos fejlődés történetében, hanem 
jelenében is a három elem egymástól teljesen elválaszthatatlan.

Ezeken a nagy példákon fejleszszük, uraim, a szakember gya
korlati érzékét, és ne hallgassunk a tudatlan kényelem szavára, még 
ha az álmeggyőződés hangján szólal is fel. Soha ne tapadjunk a 
kész részletekhez, akár formulák, akár rajzok, akár minták alak
jában ; az alkotás művészetéhez kell emelkednünk, és ugyanoly 
munkát kell végeznünk közepes és apró feladatainkon, a milyent 
végeztek a tudomány nagyjai a fejlődés forduló pontjain. Annyi lesz 
az Önök szakismerete, a mennyi tudományos éles látásuk, annyi a 
gyakorlati érzék, a mennyi önállóságuk. Szolgai utánzás még anyagi 
haszonnal sem járhat. . . .

Hogy mindezekkel a műszaki kultúra jelenségeit és föltételeit 
csak töredékesen és vázlatotosan érintettem, az magától értetődik; 
de nemcsak hézagos, hanem veszedelmesen egyoldalú volna műkö
désünk, hacsak egy pillanatig is elfelejtenők, hogy a z  igaza t a  széppel 
és hasznossal való egyesülésében keressük.

Már legszerényebb alkotásainkat is kisérik a szép érzetének, az 
aesthetikai megelégedésnek nyomai és ott kezdődik az emberiség
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kulturális fejlődése, hol e homályos sejtelmek világos törekvésekké 
alakulnak. Azért isteni a művészet, mert önzetlenségre tanítja a 
teremtés legönzőbb lényét, az embert. Isteneinek tiszteletére, halot- 
tainka emlékére mozgatta ez meg először a begyeket és folyókat. 
A tartós volt a fönséges elődje; hogy megküzdhessenek az emberek 
a múlandósággal, megküzdöttek a természeti erőkkel ; a művészet és 
technika kölcsönhatásán tanultuk megkülönböztetni a közösség hasznát 
a pillanat és az egyén haszonlesésétől. Nem véletlen, hogy Sz. Péter 
kupolájának Michelangelo azt az alakot kívánta adni, melyről későbbi 
számítások igazolták, hogy a mechanika elvei szerint a legnagyobb 
állandóságot biztosítja. A szerkezet igazsága mindig vele jár a szer
kezet szépségével. Az építészet, mely egyrészt szigorú mathematikai 
és természettudományi elveken alapszik, de másrészt a szépművészet 
teljes szabadságáig hatol előre, még a laikusnak is kézzelfoghatólag 
bizonyítja a fantázia és tudomány végső egységét. Minden technikusnak, 
legalább bizonyos fokig, szüksége van az építész alakérzékére; e téren 
látja, mintegy közvetetlenül, hogy a legkisebb részlet is mikép lép be 
a szerves egész összhangzatába, és hogy e részletek, valóban úgy, 
mint a szerves lények szerkezetében, miképen tükrözik vissza az 
egész eszményi alkatát. E fölfogásban rejlik — hogy úgy mondjam 
— a technikai tudományok paedagogiája, és nem tudom, vájjon 
például a gépészeti tanításnak mindenütt még vajúdó ügye nem fog-e 
egykor oly intézményben megállapodni, mely az építész mesterate- 
lierjét egyesíti az orvos klinikájával. Épen mivel a technikusnak 
működési köre oly rendkívül nagy terjedelmű, épen mivel minden 
alkotásának életképesnek, hasznosnak kell lennie, óvakodnunk kell 
minden túlságos speczializálástól, mely apró, jelentéktelen előnyökért 
föláldozza a szakképzés egészének értékét.

A technikus számításába nemcsak az anyagi, hanem a szellemi 
erők is belejátszanak: és ezért gazdasági életünk tüneményei, sőt 
jogi intézményeink sem lehetnek idegenek előtte. De ne szolgáljunk 
neki sablonszerű definicziók és osztályozások híg kivonatával, melyet 
az exact tudomány tartalmas tárgyalásaihoz szoktatott értelem csak
hamar üresnek talál, hanem vonuljon el tanulóink szeme előtt az 
érlelődő eszmék nagy küzdelme, melyben a merev jogállam érző és 
cselekvő kultur-állammá alakult át: lássa mindenekelőtt majdani alko
tásainak szocziális szerepét . . .

Az általános képző erejű szakmák, különösen a tudomány, 
művészet és irodalom, a művelődés, az állam történeti fejlődését 
tárgyaló szakok bele tartoznának előadásaink évi programmjába. 
B íz v a  és reménykedve, tek in tek  középiskoláink jövője fe lé és k ívánom , 
hogy a z  m inél előbb a m in isterü n k  álta l kiadott je lszó  értelmében  —  
egységes alapon n em ze ti sze llem ünk hű  ápolója , de egyszersm ind n em 
ze tkö zi á llá sunk tudom ányos tám asza  legyen. Az épen hangoztatott 
szükséget azonban a legjobb középiskola sem pótolhatja, nem csupán
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mert- előkészítő, nevelő feladatának a tananyag szaporítása csak árt, 
hanem leginkább, mert az általános műveltség és szakképzés orga
nikus egyesítése szolgálhat csak az élet felcsigázott követeléseinek. 
Hallgatóink idejét és gondolatmenetét olyannyira lekötik szaktanul
mányaik követelései, hogy lehetetlen nekik ezt az általános képzést 
ez intézet falain és tanulmányi rendjén kívül keresniök. A műegye
temi tanácsnak néha-néha sikerült egy-egy félévben az ily irányú elő
adásokat saját erejéből rendezni; és műegyetemi polgáraink mindany- 
nyiszor helyes érzékkel mintegy üdülést keresve napi munkájuk után, 
az esti órákban az utolsó zugig töltötték meg nagy tantermeinket. 
Jól ismerem a főnehézséget, hogy tudniillik csak a legkiválóbb elő
adók bírnak ily hatást előidézni; de még sem vonakodom bevallani, 
hogy általános kulturális szempontból, melyhez különben az egyetemes 
műtörténetben az építészeti szakosztály külön érdekei is csatla
koznak, előadásaink sorozatának e hiányát igen jelentékenynek 
tartom

Semmikép sem akarom azt a bizonyos kérdést feszegetni, váljon 
főiskolánk szakiskola-e vagy egyetem. Magam részéről legalább teljesen 
megelégszem avval az egyetemi szellemmel, mely a szigorúan szakis
kolai alapon álló párisi école polytechnique vagy école des ponts et 
cliaussées tanárait és hallgatóit száz év óta buzdítja. Különben is 
főszakmáink exact jellege a tanításra is rásüti bélyegét és nem 
engedi a tanítás és tanulás doktrinär szétválasztását. A technikai 
tudományokat — a végtelen kicsiny elméletétől a tunnelfúrás gyakor
latáig — a technikai művészeteket — a logaritbmustábla kezelésétől 
a renaissance ornamentikájáig — nemcsak tanítjuk, hanem be is 
gyakoroljuk. Repetitoriumok, szerkesztő termek és laboratóriumok 
nélkül el sem lehetünk. Ezekben sajátítják el hallgatóink a technikus 
műnyelvét, ezekben tanulják az önálló munkásságot és az önbirálatot. 
A tanítás feladatát azonban csak úgy teljesíthetjük a kötelességpa
rancsolta színvonalon, ha a talaj, melyen építünk, a tudományos 
kutatás és műszaki alkotás termőföldje és ha tanárai erejéből a 
technikai tudományok és művészetek művelésének egyik középpontja 
bír lenni e műegyetem.

Gondos figyelemmel kisérve a tudományos munka új és régi 
termékeit, a tapasztalatokat és kisérleteket ép úgy mint az elméleti 
kutatás eredményeit, — módszertanilag földolgozni és beilleszteni 
a tudomány rendszerébe, — sőt, a mennyire bírjuk, részletekben 
hozzájárulni a tudomány fejlődéséhez, — másrészt pedig a tanítás 
medrén át szolgai reprodukczió nélkül visszaszolgáltatni a kulturális 
életnek a tudomány vívmányait — íme a kettős föladat, melyet 
büszkén magunkénak vallunk, és melynek összes erőnk megfeszíté
sével törekedjünk megfelelni.
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A budapesti középiskolák tanulóinak létszám a az 1891—92. tanév kezdetén.

II. k. 
gymn.

IV. k. 
gymn.

V. k. 
gymn.

VII. k. 
gymn.

Gyakorló
gymn.

Ág. ev. 
gymn.

Ág. ref. 
gymn.

II. k. 
reálisk.

IV. k.
reálisk.

V. k. 
reálisk.

VI. k. 
reálisk.

VIII. k.
reálisk.

I. oszt. 103.
(a. b.)

132
(a. b.)

68 136
(a. b.)

— 91
(a. b.)

119
(a. b.)

87
(a. b.)

120
(a. b.)

164
(a. b. c.)

121
(a. b.)

160
(a. b. c.)

II. oszt. 59
(a. b.)

101
(a. b.)

119
(a. b.)

109
(a. b.)

30 65 79 71
(a. b.)

102  
(a. b.)

124
(a. b).

53 103
(a. b.)

III. oszt. 73
(a. b.)

102
(a. b.)

86
(a. b.)

110
(a. b.)

— 66 55 67 99
(a. b.)

109
(a. b.)

32 106  
(a. b).

' IV. oszt. 57 89
(a. b.) 86

(a. b.)
104

(a. b.)
26 58 46 44 86

(a. b.)
108 

(a. b.)
— 61

V. oszt. 61 76
(a. b.)

60 67 — 39 44 32 35 84
(a. b.)

— 44

VI. oszt. 34 6 0 54 54 30 28 40 32 21 58 — 35

VII. oszt. 38 56 58 51 — 29 43 22 19 57 — 17

VIII. oszt. 42 4 4 44 37 26 33 34 33 12 53 — 28

Összesen 467 6 6 0 575 668 112 409 4 6 0 388 4 9 4 757 206 554
и i i i

A gyranasiumi tanulók összes 
közt 1301 első osztálybeli, 23 osztályban.

száma : 3351; a reáliskolaiaké 2399 ; összesen van 5750 középiskolai tanuló, ezek
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A  tanári fizetések e m e lé s e  ü g y éb en  a  k é p v ise lő h á z b o z  b e n y ú j
to t t  k é r v é n y e in k e t  jú l iu s  h ó  2 5 -é n  tá r g y a ltá k  a h á zb a n . T u d v a le v ő le g  
a  h á z  h a n g u la ta  a k k o rib a n  n em  ig e n  k e d v e z e t t  az  e fé le  k é r d é s  k o m o ly ,  
b e h a tó  m e g v ita tá sá n a k  ; m in d a z o n á lta l az  eb b en  az  ü lé sb e n  tö r té n te k 
k e l m eg  le h e tü n k  e lé g e d v e . N e m c sa k  h o g y  D a rá n y i Ignácz  m e le g e n  s 
á lta lá n o s  h e ly e s lé s  k ö z t  tá m o g a tta  k é r v é n y ü n k e t , e g y ú tta l p á r tjá t  fo g 
v á n  az ö ssz e s  á llam i t i s z t v is e lő k n e k ; h a n em  a  p é n z ü g y m in is te r  úr ez  
a lk a lo m m a l is  h a tá r o z o tt  s m in d en  k é ts é g e t  k iz á ró  m ó d o n  k in y ila t 
k o z ta tta , h o g y  a  ta n á r i i lle tm é n y e k  sz a b á ly o z á sá t, az  á lta lá n o s  sz a 
b á ly z a t e lő te r je sz té s e k o r  le h e tő le g  m é ltá n y o sa n  fo g ja  m e g o ld á sr a  j u t 
ta tn i. M in th o g y  p e d ig  e v á la sz á b a n  is  a p é n z ü g y m in is te r  ú r  m e g íg é r te ,  
h o g y  m ár az  1 8 9 2 - ik i  k ö ltsé g e lő ir á n y z a t  b e te r je sz té se k o r  fo g  erre  
v o n a tk o z ó  k ü lö n  tö r v é n y ja v a s la to t  b e n y ú jta n i, a  le g n a g y o b b  fe s z ü lt s é g 
g e l  te k in tü n k  o k tó b e r  h ó  8 -d ik a  e lé , a m ely  n a p o n  az  ú jsá g o k  k ö z 
lé s e  sz e r in t  a  p é n z ü g y m in is te r  a  k ö ltsé g e lő i -á n y za to t a h áz e lé  fo g ja  
te r je sz te n i.  D a rá n y i a k k o r i b e sz é d é t, W e k e r le  f e le le t é t  a  tö r té n e t i  
m e g e m lé k e z é s  k e d v é é r t, s z ó sz e r in t  k ö z ö ljü k  a  k ö v e tk e z ő k b e n :

D a rá n y i Ig n á c z : T. ház ! (Halljuk !) A középiskolai tanárok és igaz
gatók kérését méltányosnak tartom annyiban, a mennyiben a quinquennium- 
nak, továbbá lakáspénzüknek szabályozását és az igazgatói törzsfizetés föl
emelését kérik. Azon általános indokokon kívül, melyek a kérvényekben ki 
vannak fejtve, csak kettőt kívánok különösen kiemelni. Egyik az, hogy a 
középiskolai tanárok pályája aránylag hosszú előkészülést feltételez ; a másik 
pedig az, hogy az előléptetési viszonyok is e pályán aránylag kedvezőtle
nebbek, mint másutt. Midőn azonban e kérvényeket a jelzett irányban mele
gen ajánlanám a t. kormány figyelmébe, ezzel nem azt akarom mondani, 
mintha helyesnek tartanám az állami tisztviselők helyzetének javítását par- 
cziális irányokban, részlegesen és kiszakítva eszközölni. Partiális szabályo
zás már eddig is több irányban történt, de ezen részleges szabályozások nem 
egyszer csak arra szolgáltak, hogy a már létező visszásságokat és arány
talanságokat még kirívóbbakká tegyék. Felfogásom szerint az állami tiszt
viselők helyzetének javítását egységes, összefüggő, tervszerű programm szerint 
minden ágazatra kiterjedőleg kell a kormánynak eszközölni és pedig nem 
felülről lefelé, hanem alulról felfelé. (Élénk helyeslés.) Az igen t. kormány e 
részben azt az Ígéretet tette, hogy ezen akcziója az 1892. évi budgetben már 
kifejezést fog nyerni. Midőn egységes programm kidolgozásáról van szó, azt 
várni és remélni, hogy az egész reform összege az 1892-iki budgetben egy
szerre nyerjen kifejezést és a kormány e részbeni programmja egyszerre haj
tassák végre és valósíttassék meg, alig lehet. De igenis lehet várni és kérni 
azt, hogy a mellett, hogy az 1892-ik évi budgetben a kormány ezen akcziója 
már kifejezésre jusson, megjelöltessék az az irány, a melyben a kormány 
haladni kiván és meglássuk azt a keretet, a melyet e részben be akar töl
teni. Fölszólalásomnak nem az a czélja, hogy a kormányt Ígéretének bevál
tására akarjam figyelmeztetni, (Helyeslés jobbfelől) mert ilyen szelíd nyo
másra a kormánynak semmi szüksége nincsen ; (Helyeslés jobbfelől) de most,



midőn épen a budgetkészítés előtt állunk és midőn látjuk és halljuk, hogy 
mindenféle jogosult és jogosulatlan igények tornyosulnak az államkincstár 
felé és mikor arról van szó, hogy ezen igényeknek teljes sorrendje és egy
másutánja állapíttassák meg : akkor nem tartom feleslegesnek hangsúlyozni, 
hogy igénytelen nézetem szerint a kormány azon régi álláspontjának fentar- 
tásában, hogy a pénzügyi állapotok első javulása az állami tisztviselők hely
zetének javítása érdekében fog felhasználtatni, a törvényhozás hatályos támo
gatására számíthat. Részletekre, t. ház, kiterjeszkedni nem kívánok, mert 
ezen kérdésről volt alkalmam már máskor bővebben nyilatkozni, csupán 
röviden teszem tehát még hozzá, hogy jó munkát az állam csak jól fizetett 
és helyzetében biztosított tisztviselőtől várhat. (Élénk helyeslés.) Ezt volt 
kiemelni felszólalásomnak czélja. (Helyeslés.)

W ekerle Sándor  pénzügyminister : T. képviselőház ! (Halljuk ! Hall
juk !) Az előttem szólott t. képviselő úr által fölhozottakra nézve csak arra 
vagyok kénytelen utalni, a mit az 1891. évi költségvetés előterjesztése alkal 
mával és pedig nemcsak a saját magam, hanem az egész kormány nevében mon
dottam a t. képviselőháznak, t. i. hogy a tisztviselői illetménynek szabályo
zását a kormány fölvette programmjába és azt, tekintettel a különböző fize
tési fokozatoknak lehető egyenlősítésére, a megélhetés föltételeinek nyújtá
sára, külön törvényjavaslatban kívánja szabályozni, sőt az időpontot is meg
jelöltem, hogy az 1892-iki költségelőirányzattal együttesen fogjuk ebbeli 
előterjesztésünket a t. ház elé terjeszteni. (Helyeslés.) Ez idő. azt hiszem, 
még nem járt le és ha a t. képviselő úr be fogja várni e határidőt, amaz 
elvek nagy részét, a melyeket itt fejtegetni méltóztatott és a melyeket én is 
helyeseknek ismerek el, talán valósítva fogja látni ama törvényjavaslatban. 
Feleletül tehát, miután itt egy konkrét kérvényről, t. i. a tanárok fizetésének 
felemeléséről van szó, csak azt adhatom a t. képviselő úrnak, hogy igen is, 
a  tanárok  ille tm ényeinek szabályozását sz in tén  oly kérdésnek tekin tettük, 
m elyet tá rgya lás a lá  ve ttü n k  és lehető m éltányla tla l fog u n k  igyekezn i a z  
á lta lános szabá lyza t előterjesztésekor m egoldásra ju tta tn i. (Általános helyes
lés.) A kérvények kiadatnak a vallás- és közoktatásügyi ministernek.

A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület közgyűlése
H. Nánáson. A  tisz á n tú li  ev . ref. k ö z é p isk o la i  ta n á r e g y e sü le t  aug. h ó
2 4 — 2 5 .  n a p ja in  ta r to t ta  H a jd ú -N á n á so n  k ö z g y ű lé sé t .  A  g y ű lé se n  k é p 
v ise lv e  v o lta k  a d e b r e c z e n i, h .-m .-v á sá rh e ly i, sza tm á ri, b é k é s i, m e z ő tú r i,  
h .-b ö s z ö r m é n y i é s  h .-n á n á s i  ta n á r k a r o k , m in te g y  3 0  t a g g a l ; r a jto k  
k ív ü l az e g y e s ü le t  p á r to ló  ta g ja i, az e g y h á z i é s  v á ro si e lö ljá r ó sá g o k ,  
a  h e ly i  m ű v e lt  k ö z ö n sé g  szép  szá m m a l. A  g y ű lé s  tá r g y a ib ó l k ie m e ljü k  
a  D e b . P ro t. L . k ö z lé s e  n yom án  a  k ö v e t k e z ő k e t : Géresi K á lm á n  ta r 
ta lm a s m e g n y itó  b e sz é d é b e n  ta lá ló a n  fe j te g e t i  e  v á n d o r g y ű lé se k  k u l 
tu r á lis  je le n tő s é g é t ,  m a jd  ig a z  sz a v a k k a l és m e g k a p ó  v o n á so k k a l p á r 
h u za m o t v o n  az  á lla m i é s  a p r o te s tá n s  fe le k e z e t i  isk o lá k  k ö z ö t t ; 
e g y sz er sm in d  rá m u ta tv á n  a p r o te s tá n s  eg y h á z  ism e rt sz e g é n y sé g é r e ,  
a g g ó d v a  te k in t  az e g y e n lő t le n  v e r se n y  k im e n e te le  e lé , h a  c sa k  a  p r o t .
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eg y h á ztá rsa d a lo m  k ia p a d h a ta tla n  á ld o z a tk é sz sé g e  e z ú tta l  is  s e g ítsé g r e  
n em  j ő ,  m e ly n e k  é p e n  a  k ö z g y ű lé s  h e ly é n , H a jd ú -N á n á so n  o ly  n a g y 
szerű  p é ld á já u l sz o lg á l le g k ö z e le b b  b. e . S o ó s  G áb or fe je d e lm i a la p ít 
v án ya . Elek  L a jo s  je g y z ő  a  le fo ly t  e g y e s ü le t i  év  tö r té n e té v e l  szá m o l  
b e  r ö v id e n , tá r g y ila g o sa n  é s  m e g sz o k o tt  h ű s é g g e l ; e  j e le n té s  sz e r in t  
az e g y e s ü le tn e k  1 9 4  ta g ja  v a n . U g y a n c sa k  j e g y z ő  e lő te r je sz t i  a  p é n z 
tá r i szá m a d á s m e g v iz sg á lá sá r a  k ik ü ld ö tte k  je le n té s é t ,  m ib ő l k ie m e ljü k ,  
h o g y  az  e g y e s ü le t  v a g y o n a :  3 5 7 3  frt 3 1  kr ., Nagy Z sig m o n d  d eb re -  
c z e n i ta n á r  a le fo ly t  év  ta n ü g y i m o z g a lm a it, fő le g  p e d ig  a  té l  fo ly a 
m án  e u r ó p a i k ö z fig y e lem  m e lle t t  a  n é m e t c sá sz á r  é s  a  k ö z o k ta tá s i  m in is 
te r  e ln ö k le te  a la t t  1 4  n a p o n  á t  ta r to tt  p o ro sz  ta n ü g y i é r te k e z le t  
le fo ly á sá t  é s  m e g á lla p o d á sa it  ism e r te t i,  m ajd  a  fr a n c z ia  é s  v é g ü l a  
h aza i fig y e le m r e  m é ltó b b  e se m é n y e k e t  tá rg y a lja . U tá n a  K . Kiss J ó z s e f  
d e b r e cz en i ta n á r  ta r t  e lő a d á s t  a  v illa m o s  e r ő á tv ite lr ő l, a  d e b r e c z e n i  
fő isk o la  d y n a m o -g é p jé v e l é r d e k e s  és ta n u lsá g o s  k ís é r le te k b e n  m u ta tv á n  
b e  e k iv á ló  fo n to ssá g ú  é s  n a g y  jö v ő jű  tu d o m á n y á g a t. V é g ü l Bodnár 
L a jo s  n á n á si tan ár  o lv a s ta  fe l a  h a jd ú -n á n á s i isk o lá n a k  á lta la  n a g y  
szo rg a lo m m a l k id o lg o z o tt  tö r té n e té t .  A z  é r d e k e s  é s  ta n u lsá g o s  g y ű lé s  
e lső  sz a k a sz a  2 ó r a k o r  é r t  v é g e t ,  a  m ik o r  g a z d a g  k ö z e b é d  v á r ta  az 
ü lé sb e n  k ifá r a d ta k a t. D é lu tá n  5  ó r á tó l k e z d v e  k é ső  e s t ig  n y u g d íj-  és  
g y á m in té z e t i  ü g y e k  t á r g y a lt a t t a k ; n e v e z e te s e n  a  p é n z tá r n o k i r é s z le te s  
e lő te r je sz té s , sz á m v izsg á la ti j e le n té s  s m ás id e  ta r to z ó  ü g y e k . A  n y u g 
d íj -  é s  g y á m in té z e t  v a g y o n a , fe n n á llá sa  1 0 - ik  é v é n e k  b ez á rá sá v a l  
ö ssz e se n  2 6 , 2 2 4  fr t 6 8  k r . A  ta n á r i n y u g d íj- é s  g y á m in té z e t  fe n ta r -  
tá sá h o z  8  v id é k i g y m n a siu m  já r u l 6 0  ta n s z é k k e l,  a  ta g o k  szá m a  4 8 .  
N y u g d íjb a n  e g y  ta n á r , g y á m d íjb a n  4  ta n á r  ö z v e g y e  é s  c sa lá d ja  r é sz e sü l.  
E z e k h e z  m o st K e sz i H a jd ú  L a jo s  k isú jsz á llá s i,  é r d e m e k b e n  m e g ő sz ü lt  
s n y u g a lo m b a  lé p n i k ív á n ó  ta n á r  r é sz é r e  t é t e t e t t  az e se d é k e s  2 0 0  frt  

n y u g d íj fo ly ó v á .

A  g y ű lé s  m á so d ik  n a p já t jó r é sz b e n  az  e ln ö k i s je g y z ő i e lő te r 
j e s z t é s e k ,  in d ítv á n y o k  é s  az  e g y e s ü le t  fo ly ó  ü g y e i fo g la ló k  e l. A z  e ln ö k  
in d ítv á n y á r a  Soós G áb or  k e g y e s  a la p ító  e m lé k e  az  e g y e s ü le t  j e g y z ő 
k ö n y v é b e n  is  m e g ö r ö k ítte tn i  h a tá r o z ta to tt . A  jö v ő  é v i k ö z g y ű lé s  h e ly e  
Szatm ár. E z e k  u tá n  a  t is z tú j ítá s , az  a la p sz a b á ly o k  é r te lm é b e n  t itk o s  
sz a v a z á s  ú tjá n , ta r ta to t t  m e g ;  ú jb ó l m e g v á la s z ta t ta k :  e ln ö k k é  Géresi 
K á lm á n , je g y z ő v é  Elek L a jo s , p é n z tá r n o k k á  a  v é g le g e s e n  v is s z a lé p e t t  
B e c z n e r  F r ig y e s  h e ly é r e  Sinka S á n d o r  d e b r e c z e n i ta n á r o k , v é g e z e tr e  
a v á la sz tm á n y  ta g ja iv á  1 0  d e b r e c z e n i é s  1 5  v id é k i tan ár . É r d e k e s  é s  
k ie m e lk e d ő  p o n tja  v o lt  a  g y ű lé s  tá r g y so r o z a tá n a k  S in k a  S á n d o r  d e b r e 
c z e n i ta n á r  fe lo lv a sá sa  a  la t in  n y e lv n e k  a  II I . é s  IV . o sz tá ly b a n  va ló  
ta n ítá sá r ó l, s e z z e l  k a p c so la tb a n  C o rn e liu s  N e p o sr ó l. F e lo lv a só  r é sz 
le te s e n  fe jte g e t i  a zo n  a b n o rm is  á lla p o to t ,  h o g y  az  isk o la i  sy n ta x iso k  
p é ld a tá r a  n in c s  ö sszh a n g z á sb a n  a  I I I .  é s  IV . o sz tá ly b a n  h a sz n á lt  
a u c to r o k n a k , N e p o sn a k  és C a esa rn a k  p h r a s e o lo g iá já v a l; m ajd  tü z e te 
seb b en  fo g la lk o z ik  N e p o ssa l, m in t k ö z é p isk o la i  o lv a s m á n y n y a l; k ie m e li
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a n n a k  m e g b e c sü lh e te t le n  p a e d a g o g ia i é r té k é t , d e  e g y szersm in d  r á m u ta t  
n a g y m é r v ű  —  n y e lv i é s  tö r té n e lm i —  fo g y a tk o z á s a ir a ; m in é lfo g v a  
sü r g e t i, h o g y  a  n é m e t g y m n a s iu m o k  p é ld á já r a  N e p o s n a k  a ta n u ló k  
ig é n y e ih e z  a lk a lm a z o tt  és k i ig a z íto t t ,  n y e lv i te k in te tb e n  p e d ig  m eg -  
k ö n n y íte t t  k ia d á sá t  v e g y ü k  h a szn á la tb a . A  n a g y é r d e k ü  fe lo lv a sá s  á lta l  
k e lt e t t  k ö z h a n g u la tn a k  D ó c z y  Im r e  d e b r e cz en i ta n á r  a d o tt  k ife je z é s t ,  
m e le g  sz a v a k b a n  m é lta tv á n  a  h a llo tta k  ig a z sá g á t  s m o n d v á n  k ö s z ö n e té t  a  
fe lo lv a só n a k  ü g y b u z g a lm á é r t; b e sz é d e  v é g é n  p e d ig —  a g y ű lé s  e g y ér te lm ű  
h e ly e s lé s e  k ö z b e n  —  a zo n  ó h a já t f e je z te  k i, h o g y  a fe lo lv a só  a N ep oa-  
n a k  á lta la  te r v b e  v e t t  á td o lg o z á sá v a l és k ia d á sá v a l m ie lő b b  v a ló s ít sa  
m eg  á lta lá n o s  h e ly e s lé s s e l  fo g a d o tt  a la p té te le it .

Széchenyi-Ünnepek. A z e g y e s ü le tü n k  k ö r é b e n  S z ig e tv á r i Iv á n  

ta g tá rsu n k  á lta l f ö lv e te t t  s a  k ö z g y ű lé se n  k ö z h e ly e s lé s s e l  e lfo g a d o tt  

esz m e  (L . K ö z lö n y ü n k  e z id e i év f. 1 1 6 .  1.), h o g y  k ö z é p isk o lá in k  S z é c h e 

n y i Is tv á n  s z ü le té s é n e k  szá za d ik  é v fo r d u ló já t  isk o la i  ü n n e p p e l ü ljé k  

m e g , a z ó ta  m ár t e s te t  ö ltö t t  s az e g é sz  m ozga lom  b e c sü le té r e  v á lik  

az in d ítv á n y o z ó n a k , a  ta n á r e g y e sü le tn e k , a  k ö z o k t . m in ister iu m n a k  

s  az  e g é sz  m a g y a r  ta n á rsá g n a k . A  té n y e k e t  nem  sz ü k sé g e s  b ő v e n  

ism e r te tn ü n k . V á la sz tm á n y u n k  m in d já r t e ls ő  ü lé sé b e n  in té z k e d e tt ,  

h o g y  a  k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a ta  eg y  a m in iste r iu m h o z  in té z e n d ő  k é r v é n y  

a la k já b a n  fo g a n a to t n y e r jen . A  m in iste r iu m  a  le g k é sz sé g e se b b e n  fo g a d ta  

a z  e sz m é t  s m á r  sz e p te m b e r  1 2 -é n  r e n d e le te t  b o c s á to t t  k i a  fő ig a z g a 

tó k h o z , k ik  a  k ö v e tk e z ő  m ód on  é r te s í te t té k  a k ö z é p isk . ig a z g a tó k a t  

a  m in is te r  h a tá r o z a tá r ó l:

A  V. é s  K . m. k ir . M in is ter iu m  f. é. sz e p t. 1 2 - r ő l  4 0 9 2 2 .  sz . 
a la t t  k e l t  m agas r e n d e le té v e l  k ív á n a to sn a k  ta r tja , h o g y  k ö z é p isk o lá in k  
if jú sá g a  h a z á n k  n a g y  refo rm á to ra , g r ó f  S z é c h e n y i Is tv á n  sz ü le té s é n e k  
1 0 0 - i k  é v fo r d u ló já t  ü n n e p é ly e se n  ü lje  m e g  s tö r té n e tü n k  e  n a g y  
a la k ja  ir á n t  va ló  k e g y e le té t  lá th a tó  m ó d o n  is  fe je z z e  k i. E  v é g b ő l a  
r e n d e lk e z é se  é s  v e z e té s e  a la tt  á lló  k ö z é p isk o lá k n á l f. év i sz e p te m b e r  
2 1 - é n  is k o la i  ü n n e p  m e g ta r tá sá t  ó h a jtja , m e ly e n  az  e g é sz  ta n á r i kar  
s az  ö s s z e s  if jú sá g  v e g y e n  r é sz t . A  ta n á r i t e s tü le t  n e  m u la sz sz a  e l  
az a lk a lm a t, h o g y  az if jú sá g o t  a p o lg á r i é s  h a za fiú i e ré n y e k r e  b u z 
d ítsa .

Négy nappal később a ministerium hasonló tartalmú rendeletet 
bocsátott ki az összes tanfelügyelőkhöz, mely az áll. tanító és taní
tónőképző, s a különféle népoktatási intézeteknek, továbbá a felsőbb 
leány- és kereskedelmi iskoláknak szólott s ekkép Széchenyi emléké
nek megünneplését a legszélesebb körökben biztosította. S valóban 
szeptember 21-én mindenütt a hazában az iskolák falai visszhangzót-
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ta k  am a le lk e s  és le lk e s ítő  sz a v a k tó l, m e ly e k k e l ta n á r o k  s  ta n ító k  az  

i f jú sá g  e lő t t  a  n a g y  S z é c h e n y i h a lh a ta tla n  é r d e m e it  m é ltá n y o ltá k  s 

h a llg a tó ik b a n  a  h a z a sz e r e te t  t isz ta  lá n g já t  é le s z te t té k . S e m m ifé le  m á s  

k ö rb en  n em  e m lé k e z te k  m eg i ly  lé le k e m e lő  m ód on  a  „ leg n a g y o b b  

m a g y a r “ -r ó l, m in t az isk o lá k b a n . A  m in e k  S z ig e tv á r i in d ítv á n y a  é r te l

m éb en  n e m z eti ü n n e p n e k  k e l le t t  v o ln a  le n n ie ,  isk o la i  ü n n e p p é  le t t  s 

a  ta n á ro k  m eg  ta n u ló k  le lk e s e d é s e  n é m ile g  e lta k a r ta  a z t a  —  n em  

a k a r ju k  m o n d a n i k ö z ö m b ö sssé g e t , d e  • m in d e n e se tr e  —  m u la sz tá s t ,  

m e ly e t  a n e m z e t m in t ily e n , a  n a g y  re fo r m á to r  e m lé k é v e l szem b en  

e lk ö v e te t t .  N e m  v é le t le n  s n em  m e llé k e s  k ö r ü lm é n y , h o g y  a  d o lo g  

íg y  tö r té n t , a m in t tö r té n t . N a g y  m e g n y u g ta tá su n k r a  k itű n t , h o g y  a  

m agyar  isk o lá k  m a is  tű z h e ly e i  az  ig a z i h azafiú i le lk e se d é sn e k , a  

fe j le d e z ő  m agyar tö r té n e t i  é r z é k n e k , a  h á la d a to ssá g  am az é rz e lm e i

n e k , m e ly e k  n é lk ü l a  jö v ő  n em  ő r iz n é  m e g  a  m ú lt tr a d ic z ió it ,  a j e le n  

n em  k a p c so ln á  te v é k e n y sé g é t  az  e lő d ö k  m u n k á já h o z . D e  k in e k  k ö s z ö n 

j ü k  a  m a g y a r  isk o lá k  ez  e r k ö lc s i e r e jé t  ? M a g y a ro rszá g  ta n á r a in a k  

és ta n ító in a k , k ik  az  id e a lism u s  tö r h e te t le n  b a jn o k a i, k ik n e k  v e z e té 

sé r e  m e g n y u g v á ssa l b iz h a tju k  a h a za  r em é n y é t, M a g y a ro r sz á g  ifjú sá g á t.

A középiskolai képesítésű polg. iskolai tanárok a u g u sz tu sb a n  
t is z te le g te k  C sá k y  A lb in  g r ó fn á l és a rra  k é r té k , h o g y  a  k ö z é p isk o la i  
k é p e s íté sű  ta n á r o k n a k  a  fo ly a m o d v á n y a i v é te s s e n e k  e lső  so rb a n  t e k in 
te tb e , k ik , m in t  ta n ító k , fe lső b b  n é p - é s  p o lg á r i isk o lá k b a n , ta n í t ó 
k é p z ő  in té z e te k b e n  és  fe lső b b  le á n y isk o lá k b a n  m ű k ö d n e k . A  m in is te r  
m é ltá n y o sn a k  ta lá lta  a  k é r e lm e t  é s  r e n d e le te t  b o c sá to t t  k i a  fe n te m lí-  
t e t t  ta n in té z e te k h e z , h o g y  az o t t  m ű k ö d ő  k ö z é p isk o la i  k é p e s íté sű  ta n á r o k  
m in ő s íté s i  tá b lá z a ta it  t e r je sz sz é k  fe l h o z z á , h o g y  ő a z o k a t  n y ilv á n 
ta r ta s sa  é s  h o g y  a z u tá n  a  k ö z é p isk o lá k n á l b e á lló  ü r e se d é se k  a lk a lm á v a l, 
e ze n  ta n á r o k  fo ly a m o d v á n y a it  v e h e s se  e lső  sorb an  te k in te tb e .

A középiskolai szünidei telep az id én  is  lé tr e jö tt . K e v e se n  
v e t te k  u g y a n  b e n n e  r é sz t , 6 fő v á ro si s 3  v id é k i ifjú , k ik  Modoron 
Valentényi György ta n á r  fe lü g y e le te  a la t t  tö ltö t té k  a  jú l .  1 5 - tő l  a u g .
1 5 .  id ő k ö z t, de  a m in t V a le n té n y i G yörgy  a láb b i j e le n té sé b ő l k itű n ik ,  
az ifja k  ig en  jó l  é r e z té k  m a g u k a t, s  a  fia ta l in té z m é n y  v a ló b a n  m e g 
é rd em li, h o g y  a k a r tá rsa k  tá m o g a ssá k  é s  a sz ü lő k  k ö r é b e n , a  m e n n y ir e  
t ő lü k  te lik ,  n é p sz e r ű v é  te g y é k . V a le n té n y in e k , K ö p e sd y  ig a zg a tó  ú rh o z , 
a  k i t e le p í tő  b iz o ttsá g ' e ln ö k é h e z , in té z e t t  le v e lé b ő l id é zz ü k  a  k ö v e tk e 
z ő k e t  : A  ta n u ló k  n y a r a lá sa  m in d en  a k a d á ly  n é lk ü l, a  leg k e d v e z ő b b e n  
fo ly t  le .  A z  if ja k  é tv á g y a  fo ly to n  k itű n ő  v o lt , m ert e g é sz  nap  k in t  a  
sza b a d b a n , i l la to s  f e n y v e se k b e n  m o z o g ta k  s c sa k  e b éd re  é s  v a c so r á ra  
k e r ü lte k  h a z a . Ig e n  m e g le p té k  ő k e t  a  h a m v a s sz e d e r r e l, m á ln á v a l s
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e p e r r e l  g a z d a g o n  m eg ra k o tt  v á g á s te r ü le te k . K ü lö n ö s  e lő s z e r e te t te l  s z e 
d e g e tté k  a  g o m b á t, m e ly n e k  k ü lö n b ö z ő  fa ja iv a l m e g ism er k e d te k . E ső s  
id ő b en  r e n d sz e r e se n  to r n á z ta k  a ta n ító k é p z ő  in té z e t  d ísz e s  torn a-  
c sa r n o k á b a n  az  in té z e t i  to r n a ta n á r  és az é n  fe lü g y e le te m  a la tt . O ly 
k o r -o ly k o r  la b d á ztu n k  vag y  k u g liz tu n k . A  to r n a ta n á r  úr sz ív e s  v o lt  
m in k e t  k ir á n d u lá sa in k o n  is  k isé r n i s m in d e n t e lk ö v e te t t ,  h o g y  a  t e le 
p e se k  i t t lé té t  é lv e z e te s sé  te h e s se . K é tsz e r  e g y  e g ész  n a p i s e g y sz er  
eg y  m á sfé ln a p i k irá n d u lá sb a n  v e t te k  r é sz t , m e ly  a lk a lo m m a l a K is -  
K á r p á to k  v ir á n y á v a l, a v ö r ö sk ő i v á r  g a zd a g  r é g isé g g y ű jte m é n y é v e l s 
g r ó f  P á lffy  J á n o s  m in ta g a zd a sá g á v a l m e g ism er k e d te k . A  tö b b i fé l
n a p o s  k ir á n d u lá so k  a lk a lm á v a l m e g n é z té k  a  m o d o r i c o g n a c -  é s  t é g la 
g y á r a t, a  b a z in i tű - é s  k é n sa v g y á r a t, a v a sa s  fü rd ő t é s  u szo d á t. M eg 
n é z té k  m ég  a P á lffy  J á n o s  g r ó f  b azin i k a s té ly á t  és p a r k já t, m é n e sé t  
é s  m a g á t B a z in  v á r o sá t. S z e r e te tr e m é ltó  p o lg á r m ester ü n k  sz iv e s  v o lt  
jö v ő r e  is m eg íg érn i h a th a tó s  tá m o g a tá sá t a  te le p  r é sz é r e . A z ifja k  
súlyban való gyarapodásának m in im u m a 1 ' / ä k g ., m a x im u m a  3 3/ 4 kg . 
v o lt . A z  eg y ik  ifjú , M a rsch a ll A la jo s  (R ö s e r )  eg y  eg ész  év re  m arad  itt .

K Ü L F Ö L D .

Az iskolák a cseh orsz. kiállításon.
A  p rága i o r sz á g o s  k iá llítá s  ju b ile u m -ü n n e p e  az  e lső  ip a r -k iá ll í

tá sn a k , m e ly  P rá g á b a n  eg y  szá za d  e lő t t ,  1 7 9 1 -b e n  lé te s ü lt .  B á r  a  
k iá llítá s  e lső  sorb an  ip a r i j e lle g ű , a  tu d o m á n y , m ű v é sz e t , isk o la ü g y  
b e v o n á sá v a l a n n y ira  k itá g u lt , h o g y  e g é sz é b e n  h ű  k é p é t  a d ja  a  c se h  
n e m z e t  sz e lle m i fe jlő d é s é n e k  az e lm ú lt  szá z  év  a la t t .  K ü lö n ö s  é rd e 
k e t  és p o lit ik a i j e le n tő s é g e t  is  k ö lc sö n ö z  a  k iá llítá sn a k  a n n a k  sz láv -  
c se li  j e lle g e . E  sz lá v -cseh  j e l le g e t ,  sz e m b en  a n é m e t c se h e k k e l,  m in d en  
m ód on  ig y e k sz e n e k  k id o m b o r íta n i. I ly  m ód on  ó h a jtjá k  n ö v e ln i fa ji 
ö n é r z e tü k e t , h o g y  a k iá llítá sr a  ú g y  m u ta th a ssa n a k , m in t h a th a tó s  
é rv r e  a zo n  tö r e k v é se ik b e n , m e ly e k  p o lit ik a i ö n á lló su lá sr a  c z é lo z n a k .

E  tö r e k v é se k  az isk o lá b a n  ta lá ljá k  e g y ik  leg fő b b  tá m a sz u k a t,  
á p o ló ju k a t  é s  fe j le s z tő jü k e t , a  m iér t is  te r m é sz e te s , h o g y  az  i s k o la 
ü g y i k iá llítá sr a  n em  c se k é ly  g o n d o t  fo r d íto tta k . K ü lö n  b iz o ttsá g  a la 
k u lt  a  ta n ü g y i k iá llítá sr a , m e ly  k ü lö n  é p ü le te t  k a p o tt  é s  ö n á lló  k a ta 
ló g u s t  a d o tt  k i. A  b iz o ttsá g  három  a lb iz o ttsá g o t  k ü ld ö tt  ki a három  
a lc s o p o r t : n ép -, k ö z é p -  é s  sz a k isk o la i  c so p o r to k  sz e r v e z é sé r e . A  b iz o t t 
sá g o k  m a jd n em  k iz á ró la g  isk o lá k n á l m ű k ö d ő  ta n fé r fia k b ó l a la k u lta k  
é s  a  k ö z o k ta tá s ü g y i ta n á c s  tá m o g a tá sá b a n  r é sz e sü lte k .

A  n é p - és s z a k isk o la i c so p o r to k n a k  csu p á n  k ö r é t é r in tv e  r ö v i
d e n , c z é lu n k  a  k ö z é p isk o lá k  k iá llítá sá r ó l n y ú jta n i n ém i tá jé k o z á s t .

A  népiskolai c so p o r tb a  v a n n a k  so r o z v a  az e le m i isk o lá k o n  k ív ü l  
a  p o lg á r i isk o lá k , to v á b b á  a  ta n ító k é p z ő  in té z e te k , a  ta n ító -e g y le te k  
é s  ifjú sá g  b a rá ta in a k  e g y e s ü le te i  ( 1 8 4  e g y le t) .  Id e  ta r to z n a k  m ég az  
á r v a h á z a k , s ik e t-n é m á k  és v a k o k  in té z e te in e k  k iá llítá sa i.
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A  n é p isk o lá k  C seh o rszá g b a n  m ár a m ú lt sz á z a d b a n  K in d erm a n n  
t e v é k e n y sé g e  fo ly tá n , k i F e b ig e r  ta n a it  k ö v e t te , g y o rs fe j lő d é sn e k  
in d u lta k . A  c se h  isk o lá k a t  é s  a z o k  ta n ító it  n em  r itk á n  á l líto t tá k  o d a  
m in tá u l a  b iro d a lo m  tö b b i ta r to m á n y a in a k  ta n ító i  e lé . A  j e le n le g i  
n é p isk o la i k iá llítá s  is  m eg g y ő zh et m in d e n k it  a  c s e h e k  je le n té k e n y  
p a e d a g o g ia i r á te r m e ttsé g é r ő l. A  n é p isk o lá k  szá m a  je le n le g ,  b e le é r tv e  a  
p o lg á r i isk o lá k a t  is ,  m e g k ö z e lít i  az  ö te z e r e t  és ta n u ló in a k  szá m a  az  
eg y  m illió t . P o lg á r i i s k o la  v a n  ú g y  m á sfé l sz á z , h a r m in c z n é g y e z e r  
ta n u ló v a l. A  c se h  ta n n y e lv ű  n é p isk o lá k  sz á m o sa b b a k , n é p e se b b e k  a  
n é m e te k n é l.

A  n é p isk o la i c so p o r t k iá llítá sa  a  g y e r m e k -k e r te k k e l k e z d ő d ik .  
E z e k n e k  te r v e it ,  s ta t is z t ik á já t ,  fo g la lk o z á s i-  é s  já té k -te r v e it ,  e sz k ö z e it  
é s  n ö v e n d é k e ik  m u n k á it  lá tju k  e g y ü tte s e n  k iá llítv a . A z  e le m i é s  p o l 
g á r i isk o lá k  k iá llítá sa  m ár tö b b  c so p o r tb a  o sz th a tó . E lő sz ö r  is k i v a n 
nak  á llítv a  az  isk o la -é p ü le te k  te r v e i,  k é p e i é s  az  isk o la -b e r e n d e z é s  
tá rg y a i. I t t  m ár a  ta n e sz k ö z ö k n e k  e lism e ré sr e  m é ltó  g a zd a g sá g á v a l és  
v á lto z a to s sá g á v a l ta lá lk o z u n k . A  sz e m lé lte tő  ta n ítá sn á l k iv á ló  g o n d o t  
fo r d íta n a k  a  fö ld m ű v e lé s  é s  ip a r  e sz k ö z e in e k  m e g ism e r te té sé r e . S zá m o s  
tá b lá k  sz o lg á ln a k  az  o lv a sá s  és n y e lv ta n ítá s  m e g k ö n n y íté sé r e . Ig e n  
g a zd a g , v á lto z a to s  g y ű jte m é n y  v a n  isk o la i  é s  k é z i  sz á m o ló  k é sz ü lé k e k 
b ő l és eg y éb  se g é d e sz k ö z ö k b ő l az eg ész  é s  tö r tsz á m o k k a l va ló  s z á 
m olás m e g é r té sé r e  é s  b e g y a k o r lá sá r a . N em  k e v é sb b é  g a zd a g  a  te r 
m é sze ttu d o m á n y i és fö ld r a jz i ta n sz e r e k  g y ű jte m én y e , m e ly e k r e  a  k ö z é p 
isk o lá k n á l u ta lu n k , a m e n n y ib e n  a z o k  czé lja ir a  is  é r té k e s íth e tő k . É r d e 
k e s  az ö ssz e s  p o lg á r i isk o lá k  ta n te r v e in e k  g y ű jte m é n y e , m e ly e k  a la p 
já n  ez isk o lá k  ta n u ló in a k  szá m á ró l, fe n n ta r tá s i k ö ltsé g e ir ő l, az e g y e s  
tá rg y a k  h e ti ó ra szá m á n a k  tá b lá z a to s  á tn é z e té r ő l n y e r ü n k  é r te sü lé s t .  
A  k ü lö n b ö z ő  isk o la i  sz a b á ly z a to k , k r ó n ik á k , p a e d a g o g ia i ta n á c sa d ó k ,  
szá m o s k o n fe r e n c z ia i e lő a d á so k  a  p o lg á r i isk o lá k  ta n ító in a k  k iv á ló  
p ed a g ó g ia i b u zg a lm á ró l ta n ú sk o d n a k . U g y a n c sa k  errő l ta n ú sk o d ik  a  
m e th o d ik a i sz a k m u n k á k , ifjú sá g i ir a to k , ta n ító i  é s  ifjú sá g i fo ly ó ir a to k ,  
ta n k ö n y v e k  k iá llíto t t  g y ű jte m é n y e .

A  ta n ító k  m u n k á ssá g a  m e lle t t  o t t  lá tju k  a  ta n u ló k  d o lg o z a ta it . 
I ly e n e k  a sz é p irá s i p ró b á k  a  fe lső b b  o sz tá ly o k  ta n u ló itó l ,  sz á m ta n i és  
m á s Írá sb eli fe la d a to k , eg y  a  r a jz ta n ítá s  ta n m e n e té t  fe ltü n te tő  so r o z a t  
a  jo b b  ta n u ló k  d o lg o z a ta ib ó l. I t t  e m líth e tjü k  a z o n  ta n u ló m u n k á k a t,  
m e ly e k  a  g y e r m e k e k  szá m á ra  r e n d e z e t t  kézi ügyességi k u rz u so k o n  
k é sz ü lte k . I ly  k u rzu s , m in ő v e l m ár fő v á ro su n k b a n  is  tö r té n t  k ís é r le t ,  
tö b b  á ll fe n n  a  c se h e k n é l é s  o tt  fő le g  fáb ó l é s  p a p írb ó l d o lg o z n a k .  
A  k éz i ü g y e ssé g  ily n e m ű  fe jle sz té se  t is z ta  n e v e lé s i je le n tő s é g e  m e lle t t ,  
k iv á ló  g y a k o r la t i é r té k k e l b ir  eg y  o ly  n a g y  m érték b en  ip a r ű z ő  á lla m 
b a n , m in t C seh o rszá g  é s  ig e n  j ó  e lő k é s z ítő  az ip a r i sz a k isk o lá k r a .

A z  ipari szakiskolák, m e ly e k  az isk o la i k iá llítá sn a k  h arm ad ik  
n a g y  c so p o r já t k é p e z ik , j e le n té k e n y  szá m b a n  v a n n a k  k é p v ise lv e . H o g y  
e  s z a k isk o lá k  m ily  é le tb e v á g ó  j e le n té s ű e k  a  c se h e k n é l,  m u ta tja  m ár



azon történelmi tény is, hogy Prágának volt Kőzép-Európában az 
első technikai főiskolája. Ma több virágzó magasabb főiskola van és 
művezető iskolák mechanikai, építészeti és chemiai alosztályokkal. 
E mellett vannak nagyszámú alsóbb szakiskolák a legváltozatosabb 
feladatokkal. így szövő-, zeneeszközkészítő- ; nemesfém-feldolgozó-, 
fa-, agyag-, fém-, üvegipar stb. iskolák.

A középiskolai kiállítás, mely bennünket első sorban érdekel, 
magában foglalja a cseh középiskolák három faját: a gymnasiumot, 
realgymnasiumot és reáliskolát. A teljes gymnasium a cseheknél 8, a 
reáliskola 7 osztályú. Ezen kívül vannak algymnasiumok és alreál- 
iskolák 4— 4 osztálylyal. Ezek a mellett, hogy a felső osztályokra 
készítenek elő, önálló czélt is követnek az által, hogy bizonyos álta
lános műveltséget nyújtva, előkészítői alsóbb ipari és gazdasági pályák
nak. A reálgymnasium algymnasium jellegű kötelező rajztanítással és 
majd főgymnasiummal vagy főreáliskolával van kapcsolatban. Ez iskolá
nak főgymnasiumba készülő tanulói a III. és IV. osztályban görögöt, 
míg a főreáliskolába lépők francziát tanulnak, mint kötelező tantár
gyat. Érdekes, hogy tiszta reálgymnasium, melyet az a törekvés szült, 
hogy a középiskolák két faját egyesítsék, csak 4 áll fenn.

Az összes cseh középiskolák száma a múlt tanévben 72 volt 
(21,979 tanulóval), melyekből 53 állami, míg a többi községi és szer
zetes iskola. Az állam főleg az utóbbi évtizedekben állított több új 
középiskolát és több más fennállót vett fenhatósága alá. Jelenleg 
81,000 lakosra esik egy középiskola és 265 lakosra egy középiskolai 
tanuló. Az elmúlt évszázad alatt, melynek jubileumát ünnepük, a 
középiskolák száma ötszörösre emelkedett, mi alatt a lakosság csak 
megkétszereződött. A mi a tannyelvet illeti, az kezdetben kizárólag 
a német volt, míg később a cseh nyelv is polgárjogot nyert. Egy ideig 
azonban, minthogy sem kellő számú cseh nyelvű tanerők, sem tan
könyvek nem voltak, a nyelvi utraquismus uralkodott, melynek 1868-ban 
szakadt vége, midőn az egyes középiskolák tannyelve végleg meg lett 
állapítva. Az elmúlt tanévben 31 német és 41 cseh nyelvű közép
iskola volt, az elsőkben 8553, az utóbbiakban 13,426 tanulóval. 
A középiskolák kúlönnyelvűségének és az ebből folyó versengésnek, 
némi kárak mellett, bizonyára jelentékeny haszna is van a cseh közép
iskolaügy fejlődésében.

Mindezekből kitűnik, hogy a cseh középiskola-ügy az iskolák 
és tanulók számát tekintve elég kedvező viszonyokat tüntet fel. Hogy 
a középiskolák belsejében sikeres munkásság folyik, annak hathatós 
bizonyítéka maga az országos jubileumi kiállítás.

A cseh középiskolai viszonyok e rövid jellemzése után rátér
hetünk magára a középiskolai kiállításra. A középiskolák az orsz. 
közoktatásügyi tanácstól kaptak felszólítást a részvételre a kiállítá
son. Az e felszólításra begyűlt anyag kiválasztása és rendezésével egy 
középiskolai albizottság foglalkozott. A beküldhető tárgyak minősége
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4 csoportba lett korlátozva. E csoportok: 1. iskolaépületek tervei és 
képei; 2. tanítási eszközök ; 3. tanulók munkái főleg a rajzból; 4. a 
tanárok irodalmi munkássága az utolsó század alatt. Utólag e cso
portokhoz egy 5. járult: egy statisztikai, topográfiái csoport.

Az első csoportot különösen az újabb időben épült isko lák ter
veinek cumulativ kiállítása képezi. Az épületek tervei mellett azoknak 
képei és egyes iskolaberendezések láthatók.

A második csoport, a taneszközöké  az, mely bennünket leginkább 
érdekel. E csoport azonban mennyiségileg szegényes. Itt ugyanis csak 
oly különösen figyelemreméltóbb tárgyak és készülékek voltak kiállít
hatok, melyek a tanárok találmányai, vagy az intézetekben önállóan 
készültek. A beküldött tárgyak csoportosítása az iskolák és nem sza
kok szerint történt. Részünkről azonban a szakszerinti csoportosítást 
fogjuk követni, belevonva a polgári iskolák kiállítását is, mely külö
nösen oly természetrajzi és földrajzi szemléltető tárgyakban gazdag, 
melyek középiskolai czélokra is igen jól értékesíthetők.

Gazdagság és változatosság tekintetében első helyen áll a föld— 
és természetrajzi tárgyak köre, míg a fizikai és chemiai csoport sze
gényeseknek mondható.

A fö ld ra jz i tárgyakat főleg a polgári iskolák tanárai állítottak 
ki nagy számban. Igen gazdag gyűjtemény van térképekből és relief
térképekből. Az elemi térképolvastatás megértésére néhány szakember 
együttesen egy igen tanulságos kis tanmenetet állított össze. Ebben 
fel vannak tüntetve az iskola-szoba, iskola-ház, iskola-környék modellje, 
mellette azok tervrajzával, továbbá a környék reliefje, a katasztrális 
község térképe, a környék sraffirozott térképe és tájképe. Elemi 
érdekű az a relief is, mely a földfelület különböző alakulatait szem
lélteti. Egy községnek elemi iskolai földrajzi atlaszát látjuk, melyhez 
hasonló középiskoláknak alsó fokán sem lenne megvetendő. Tanítók 
és tanárok nagy számban állították ki a községnek, melyben iskolájuk 
van, tervrajzát és környékének térképét.

A relief képek nagy sokasága és változatossága a kiállításon 
arról tanúskodik, hogy azok készítésével a csehek nagy előszeretettel 
és hozzátehetjük, szerencsével foglalkoznak. E reliefek között jelenté
keny számban vannak olyanok, melyek az iskolák s községek kör
nyékét tüntetik fel, mások hegycsoportokat, tartományokat ábrázol
nak. Technika tekintetében is elég változatosak e relief-térképek: 
míg egyik egészen térképjellegű, másik nagy szorgalommal van réte
gesen felrakva: míg az egyik egyszínű, a másik különböző színeket 
használ. Van olyan kísérlet is, mely homokot, mohát és kis fácská- 
kat alkalmaz a talajviszonyok jellemzésére. A cseh hegyvidékek közül 
az Óriás- és Izer-hegység és nyúlványainak, a Cseh-Morva dombos 
vidéknek, magának az Óriás hegységnek (1 : 25,000, 1 cm. =  125 m.) 
reliefjeivel találkozunk. E mellett az örökös tartományoknak, az 
Osztrák-Magyar monarchiának (gipszből Balcar A.-tói), az Alpoknak,



239

a Karsztnak és a mi ránk nézve is különösebben érdekes, a Kárpá
toknak vannak relief-térképei. Ez utóbbi Raceh F. tanár munkája 
(mérete: 1: 2.500,000), melyen az Alföld, a dombos és hegyes vidék 
és a vizek vannak színezés által megkülönböztetve.

A relief-térképek mellett iskolai fali térképek is nagy számban 
vannak kiállítva, természetesen főleg Csehországról és az Osztrák- 
Magyar monarchiáról. Érdekes egy vázlatos átnézeti térkép az Osztrák- 
Magyar monarchiáról és Európáról fekete alapon, a folyók kék és a 
határok vörös megjelölésével. A térképeken kívül számos képek, táj
képek, vízfestmények vannak Csehországról.

A csillagászati földrajz szemléltető eszközeit nagy számban állítja 
ki az ismert Felki czég Prága mellett, melyek e tanszeripar nagy 
fejlettségét mutatják a cseheknél. E mellett figyelemreméltók egyes 
magánkiállítók tárgyai: készülék a naprendszer feltüntetésére, egy 
másik, melyen az É i félgömb nagyobb városainak ideje határozható 
meg és pedig minden időben, minden tetszőleges meridián szerint; 
készülék a 4 évszak és a naphosszúságok és másik a hold-fázisok 
szemléltetésére.

A földrajzi csoporttal kapcsolatban emlékezhetünk meg a tör
ténelm i tárgyakról, melyek leginkább térképekből állanak. Ilyenek az 
Osztrák Magyar monarchia keletkezésének történeti képe és fejlődésé
nek szétszedhető képe. Több térkép foglalkozik a szlávság múltjával: 
így a nagy morva birodalom történeti térképe és a csehországi leg
régibb szláv megtelepedések feltüntetése. Természetesen nem hiányzik 
a kiállításról a mai szláv világ térképe sem. Egy pár történeti érdekű 
táblázat közül felemlíthetjük azt. mely monarchiánk fejlődését és az 
uralkodók egymásra következését tünteti fel az egyes országokban. 
A csekély számú történeti képek közül még leginkább figyelemre 
méltó, két fali tábla, a cseh királyok arczképeivel. Ó kor-történelmi 
vagy classzika-filologiai tárgyak egyáltalán nincsenek kiállítva.

A term észetra jzi csoportban a mineralogiai és geológiai tárgyak 
változatossága emlékeztet Csehország jelentős ásványgazdagságára. 
Kristály-formák és hálózatok, ásván)'gyűjtemények jélentős számban 
láthatók. Ez utóbbiak között egyesek kőzetgyüjteménynyel együtt, az 
iskola környékére való különös tekintettel vannak összeállítva. Egy 
középiskolai mintaásványgyűjtemény 50 darabból áll, szép nagy pél
dányokban. Több gyűjtemény van ékkövekből (Doubek F. tői) a külön
böző iskolák igényei szerint összeállítva eladásra. A geológiai tanul
mányok megvilágítására szolgál egyes iskola-környékek geológiai 
viszonyainak feltüntetése, a középiskola igényei szerint. Ilyen Prága 
környékének geológiai térképe az iskola kívánalmaihoz alkalmazva, 
ideális képekkel a kő-korból és kövületekkel; továbbá a Moldva 
völgyének diagrammja Prága felett, geológiai képpel, állati alakokkal. 
Két táblán a cseh főváros környékének kövületei és ezek felhaszná
lása az iparban és művészetben van feltüntetve. Van több általános



240

geológiai érdekű tárgy is. Ilyen a földkéreg rétegeinek ideális átmet- 
szetét szemléltető diagramm, mely egy gymnasiumi tanuló munkája. 
Egy geológiai gyűjtemény a föld kérgét jellemzi formácziói szerint az 
egyes korszakokban. Három üveg szekrényben mintegy 175 kőzet és 
kövület van felragasztva az öt korszak szerint csoportosítva, kis 
képekkel, melyek az illető korok növény- és állatvilágát jellemzik. 
Geológiai érdekű tárgyak még: a kőszén-vidék schematikus feltűntetése, 
a kőszén nyerési módja kezdettől fogva stb.

A botanikai tanítás megkönnyítésére több gyűjtemény, kép és 
diagramm szolgál. A képek között vannak nagyobb aquarellek, meg 
fekete alapon kivitt fehér képek, a növény egyes szerveinek önálló 
feltüntetésével. A különböző diagrammok közül egyesek a tanulók 
készítményei. Figyelemre méltó praeparatumok a téli tanitásra kon
zervált növények üvegburok alatt. Egy községi középiskola botanikus 
kertjének tervrajzát állítja ki. A polgári iskolák csoportjában her
báriumok és egyes specialis gyűjtemények is vannak kiállítva. Egy 
nagyobb herbárium könyvtartószerü állványon áll több mappában 
systematikailag csoportosítva, míg az állvány alsó részében fiókok 
vannak rovar gyűjteménynyel. Vannak még kiállítva iskolai gyűjtemé
nyek bel- és külföldi fa-félékből, gipsz- és fa-gombákból, mohokból, 
gazdasági, kereskedelmi növényekből és magvakból.

Nagy a zoológiái tárgyak gazdagsága. A kitömött emlősök, 
madarak, halak és ilyenek csontvázai az egyes iskoláknál lettek prae- 
parálva. A halakról 3 szekrény gipszöntvény figyelemreméltó. Van 
több csiga, kagyló és a gyöngykagyló tenyésztése van feltüntetve a 
Wotavaban. Egy iskola a trieszti zoológiái állomásról nyert gyűjte
ményt állít ki iskolai czélokra praeparálva. Különösen gazdag és vál
tozatos a rovartani tárgyak csoportja. Számos ilyféle kép van jelen
tékenyen nagyított mértékben. Alaprovargyüjtemény mellett, hasznos 
és káros rovarok, egy-egy iskola-környék rovarainak és Csehország 
lepkéinek (18 üveg szekrényben) gyűjteménye van kiállítva. A méh 
és selyemlepke mellett még több más rovarnak fejlődése is látható, 
mindmegannyi igen jól használható taneszköz. Ügyesen van iskolai 
czélra montírozva egy vidék lepkéinek gyűjteménye: minden egyes 
lepke, a kisebbekből néhány együtt, külön-külön dobozban van, mely 
minden oldalról üvegfalú és mint ilyen a tárgy körözésénél igen 
jól használható.

A p h y s ik a i és főleg a khém ia i taneszközök a kiállításon nagyon 
szegényesen vannak képviselve. Egy rhomboeder vas modellje a fény- 
kettős törésének feltűntetésére szolgál. Ki van állítva egy teljesen 
felszerelt, fűthető gőzgép-modell; ezenfelül gőzgépnek, tűzi fecskendő
nek, szivattyúnak átmetszete és erők parallelogrammja. Több egyszerű, 
főleg fából készült fizikai eszköz, a kiállító tanárok constructiója. 
Vannak fali táblák is a physikai tanításhoz.

A khém ia i tanítás körébe tartozó tárgyak különösen csekély
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számban láthatók a kiállításon. A tanulók munkálkodása eredményei
ből egyes üvegcsékben praeparatumok vannak kiállítva. Egy fal- 
diagrammon a czukorgyártás van feltüntetve; egy más táblán meg a 
khémiai kutatás történéti átnézete látható a felfedező nevével, a fel
fedezett tárgygyal és az első közlés helyével.

A geom etriai és szabadkézi ra jz ta n ítá s  tárgyai együttesen van
nak kiállítva. Geometriai érdekű egy táblakörző ellipsisekre, meg egy 
trigonometer a sphärikus háromszögek könnyű és gyors feloldására. 
Több elemibb geometriai tárgy van a polgári iskolák kiállításában. 
Ilyenek a modellek a felület kiszámítására, meg a köbtartalom szem
léltetésére, geometriai diagrammok stb.

A szabadkézi rajz köréből egyes rajzeszközökön kívül (mint 
teljesen felszerelt rajztáblák) fali táblák, néha színezve, vannak nagy 
számban kiállítva. A polgári iskolák gyűjteménye gazdag rajzminták
ban, modellekben, melyek közül több az építési és géprajzolásra szol
gál. Utánzandó példának tartjuk a rajzmotivumok felhasználását az 
iskolaépület környékéről.

A rajz körében a legérdekesebb a középiskolai tanulók szabad
kézi és geometriai rajzainak kiállítása, melyek a középiskolák kiállí
tásának harmadik nagy csoportját képezik. E tekintetben az egyes 
intézetek kiállítása mellett két külön sorozat látható különböző inté
zetek tanulóinak dolgozataiból. Az első sorozat kötetekben felállítva 
a rajztanításnak, a tantervnek megfelelő egységes tantervmenetét tün
teti fel. A másik sorozatnál a tanulók legkiválóbb dolgozatai vannak 
egy gyűjteményben összeállítva. Mindkét sorozatnál külön vannak 
választva a cseh és német középiskolák.

Míg a középiskolák kiállításának harmadik csoportját a tanulók 
dolgozatai teszik, a negyedikben a tanárok iro d a lm i m ü ve i, tudomá
nyos és paedagogiai munkái vannak kiállítva az elmúlt századból, tan
intézetek szerint. A tudományos téren első sorban Csehország termé
szeti viszonyainak és szellemi fejlődésének kutatása körül látjuk a 
tanárokat munkálkodni; csakúgy a németeket, mint a cseheket. 
E csoporthoz még két érdekes gyűjtemény csatlakozik. Az egyik az 
összes úgy német, mint cseh középiskolákon használt tan- és segéd
könyvek sorozata. Egy más gyűjtemény meg a két tannyelv szerint 
külön választva, a középiskolák értesítőiben megjelent dolgozatok jegy
zéke az utolsó 40 évből és egy kiválasztott sorozat ez értekezések
ből. Egy állami reáliskola 50 paedagogiai értekezést állít ki kéziratban 
a tanártestület konferencziai előadásaiból.

Utólagosan lett létesítve a középiskolák kiállításának ötödik cso
portja, mely azok topográfiájának és s ta tisz tiká já n a k  grafikus feltün
tetése az utolsó század alatt. A táblázatok anyagát az összes közép
iskolák a közoktatási tanács rendeletére szolgáltatták be és azok az 
intézet keletkezését, fejlődését, szervezeti változásait, fentartóit, 
tanulóinak viszonyait stb. tüntetik fel. Az egyes intézetek táblázatai
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nak eredménye nagy fali diagrammokban és kisebb kézi táblán van 
feltüntetve, külön a német és külön a cseh iskoláké. Más diagrammon 
és kézi táblán az elmúlt század főbb statisztikai eredményei láthatók, 
melyek a népesség, iskolák tanulóik számát és ezek viszonyát egy
máshoz jellemzik. Fali táblán látható az összes középiskolák jegyzéke 
a hely, alapítási év, tannyelv, tanuló- és osztályszám megjelölésével. 
Végül fali és kézi térképeken látjuk a középiskolák topográfiáját a 
jelenben és száz év előtt. Az iskolák térképét olcsón el is árusíthatják 
a kiállításon. Szóval a bizottság rajta volt, hogy minél teljesebb képet 
adjon a középiskolákról és azok iránt minél nagyobb mértékben fel
keltse a közfigyelmet.

Ha kiállítási rövid szemlénket befejezve, azt összevetjük a mi 
ezidei középiskolai kiállításunkkal, akkor azt a benyomást nyerjük, 
hogy egészben véve a cseh tanárság a mienknél aránylag több önálló 
leleményességet fordít oly taneszközök létesítésére, melyek a tanítás 
megkönnyítésére szolgálnak. A mi kiállításunk a normálgyüjtemények 
felállítása, filológiai, egészségtani csoportjai által mennyiségileg kivá
lóbb volt, de nem mondhatnék annak minőség tekintetében.

A cseh paedagogusok országos kiállításukat is felhasználták 
nevelési czéljaikra. A különböző csehnyelvü iskolák tanulóit tanáraik 
és tanítóik seregesen vitték az országos kiállításra, hogy annak látása 
emelje nemzeti, faji önérzetüket. P.

I R A T T Á R .

Rendelet a görög nyelvet pótló tanítás ügyében (31.085/1801. sz. a. 
valamennyi kir. tankerületi főigazgatónak).

Midőn a f. tanév elején az 1890. évi XXX. t.-czikk végrehajtásáról 
intézkednem kellett, az idő rövidsége miatt részletesebb útmutatást nem 
adhattam a gymnasiumok tanári testületéinek arra nézve, hogy a görög 
nyelv helyett megszabott tárgyak tanításában mire legyenek főfigyelemmel. 
Csupán a törvényben megszabott tárgyak tanításának terve s azonkívül 
néhány administrativ útbaigazítás volt az, a mire m. évi 30.820. sz. a. kelt 
rendeletemmel szorítkozhattam.

Ennélfogva szükségesnek mutatkozik a tanterv végrehajtására hivatott 
tanárokat, kik e téren tapasztalatokkal nem rendelkezhetnek, továbbá a 
tanfolyam számára megkívánt tankönyvek Íróit, végül a magántanulókat, 
kiket a törvény már most sem zár el az egész tanfolyam elvégzésétől, a 
tárgyalás szempontjai és a tanítandó anyag terjedelme és mértéke felől 
tájékoztatni.

A törvény intentióinak lehető teljes megvalósítása érdekében tehát 
felhívom Nagyságodat, hogy az illető gymnasiumok tanári testületéinek figyel
mét a következőkre irányítsa :

1. A görög nyelv helyett megszabott tárgyak tanfolyama nem tekin
tendő az országos tantervtől teljesen elkülönített, magában befejezett tanítás
nak, hanem szolgálatában á ll a z ott k itű zö tt főczéloknak, kibővíti a z ott 
fe lkaro lt anyagot, ahhoz fű ző d ik  s  azt tám ogatja, miért is mindig tartsa 
szem előtt a tanár azokat a didaktikai általános elveket, melyek a tanítás 
országos tervéhez kiadott utasításokban foglaltatnak. A  görög nyelv  helyett
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kiszabott m agyar o lvasm ány {ide értve a  görög író k n a k  m a g ya r fo rd í
tásokban való ism ertetését is) a z országos tan terv szerin t haladó  közös 
iro d a lm i ta n ítá sn a k , különösen ped ig  nem zeti iro d a lm u n k  ta n ítá sá n a k  
fog becses anyagot szolgáltatni, am ennyiben  a z irodalom  történetének s 
az iroda lm i elméletnek kötelező a lakban  biztosítja  a m a z olvasottságot, 
m elyet a  közös tanterv, {m iként a z ahhoz k iado tt u tasításokban  k i  is  van  
fejezve) inkább  a ta nu lók  m agánszorgalm átó l vár. E p így a felső osz
tá lyokra  kiszabott ra jzokta tás is  a z alsó osztályok ra jz tan ítá sához fog 
természetes fo ly ta tá su l csatlakozni, ábrázoló m érta n i része pedig a  
geom etria tárgya lásához fog illeszkedni. Ez irányelvek egyúttal teljes vilá
gosságba helyezik azt, miért választattak a görög nyelv helyébe az itt emlí
tett tanulmányok.

2. A tanterv az irodalmi részre s az V. és VI. osztálybeli rajzra min
den közelebbi meghatározás nélkül osztályonkint két-két heti órát rendel, s 
nem jelöli meg, hogy ez órák keretén belül mennyi idő fordítandó a tárgy 
egyes alkotó részeire (pl. az V-ik osztályban mennyi a magyar olvasmányra, 
mennyi a görög fordításokra). Ez okból, addig is, míg a több évi tapasztalat 
állandó tanmenetek készítését megengedi, a tanároknak már a tanév elején, 
az elsó' időszaki módszeres értekezlet alkalmával, számba kell venniök a 
rendelkezésre álló összes órákat, gondosan ügyelve, hogy egyik rész a másikat 
háttérbe ne szorítsa. (Kivétel ez alól csupán a VII. és VIII. osztály rajzanyaga 
képez. A tanterv egyenesen megmondja, hogy az idő nagyobb része az 
ábrázoló mértani anyagra fordítandó).

3. A mondottakból következik, hogy az irodalmi olvasmány, mely e 
tanfolyam tárgyát képezi, időben nem választható szét, oly képen pl., hogy 
párhuzamosan a magyar olvasmányokra hetenkint 1 s a görög fordításokra 
szintén 1 óra jutna az egész éven keresztül. A tanítás menetét akként kell 
berendezni, hogy az összes heti órákban egyideig magyar olvasmányt lehessen 
tárgyalni, s egy összefüggő részlet befejeztével ismét egy folytában görög 
Írót olvastatni, s így tovább felváltva. Ellenkező esetben a tanítás szét- 
forgácsolódik s a tárgyalt anyag a tanuló lelkében mélyebb nyomot 
nem hágy.

4. A görög Írókból s az illető magyar Írókból alább kijelölt részek 
nem tarthatnak számot arra, hogy valamennyi az iskolában olvastassák el, 
mert erre nincsen elég idő. A ta n á r , szem  előtt ta rtva  a  ta n u ló k  több
ségének felfogását, eleve válaszszon k i  egy-kettőt, m elyeket a z isko lában  
olvasta tn i k iva n , a  többiek közü l a  viszonyokhoz képest jelölhet k i  n eh á n ya t 
m agán-o lvasm ányu l is, sőt a  tan terv  nem  zárja  k i  a z t sem, hogy az  
egyes tan in téze tek különleges v iszo n ya i szerin t m ás könnyebb m agyar iró  
olvastassék. Amennyiben az illető mű tartalmi kikerekítése szükségessé teszi, 
az olvasott részek közé eső fejezetek rövid reproducálását sem szabad 
elmulasztani.

5. A görög állami, hitéleti és magánrégiségek s a görög művészet 
(V. és VI. oszt.) nem külön tantárgyak, s ezért csupán alkalomszerűen az 
olvasmányok kapcsolatában tárgyalandók Az ekkép összegyűlt anyag nagyobb 
időközökben összefoglalandó. Csakis a legeslegfőbb dolgokra szorítkozbatik 
a görög költészet s a próza-irodalom fejlődésének ismertetése is, mely czélból 
az olvasmányokból kínálkozó anyag értékesítését mindvégig szem előtt kell 
tartani. A tanár szigorúan kerülje a tankönyv szerint haladó rendszeres 
tanítást. A tanulók kezeibe adandó könyvek pusztán segédkönyvek, melyek 
csak arra valók, hogy a tanulónak a tárgyra vonatkozó házi olvasmányt 
nyújtsanak és önművelésére szolgáljanak.

6. A tantervben kitűzött olvasmányanyag a tanulók stilusképzésére 
is felhasználható. E végből ajánlatos, a végzett anyagból, nagyobb didak
tikai egységek után egy-egy házi Írásbeli dolgozatot is adni (pl. osztályon
kint minden évharmadban egyet-egyet).
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7. A rajzra kiszabott csekély időből következik, hogy nem annyira a 
rajzolás technikája, mint inkább a  ra jz  megértése a  föczél. E vezérelvhez 
kell alkalmaznia a tanárnak egész eljárását.

8. Az ábrázoló mértanból csupán az elemek tárgyalhatok, és pedig 
folytonos hivatkozással a geometriai tanításra s a közönséges mértan foly
tonos egymásra vonatkozásával, miért is tanácsos a VII. osztályban, az év 
legelején, szabadkézi rajzzal foglalkozni s csak később kezdeni meg az 
ábrázoló mértan tanítását, hogy a stereometria alapjai megelőzhessék az 
ábrázoló mértan tárgyalását.

Ez általános elvek előrebocsátása után a görög nyelv helyett meg
szabott tárgyak tanításának menetére és az anyag beosztására nézve tájékoz
tatásul a következő részletes útmutatásokat közlöm:

I. Bővebb magyar olvasmány, kapcsolatban a görög classikusoknak 
fordításokban való ismertetésével.

V. osztály.

Kapcsolatban ez osztály közös irodalmi tanításával — mely a szer
kesztés általános szabályait főleg értekező művekből s levelekből vonja le — 
a görög nyelv helyett kiszabott tárgyak tanterve szintén főleg prózai műve
ket ajánl. Kármán «A nemzet csinosodása» czimű értekezése magyar műve
lődéstörténeti s irodalomtörténeti szempontból kiválóan becses; olvastatása 
haszonnal csak úgy fog megtörténhetni, ha a tanár a történelmi s irodalmi 
vonatkozásokat, s az irodalmi elmélet körébe vágó elvontabb fogalmakat 
gondosan megmagyarázza, folytonos figyelmet fordítva a tárgyalásnál Kármán 
nyelvére. Kazinczy és Berzsenyi levelezéséből főként az ismeretségök első 
idejéből valók s a keszthelyi Helikonra vonatkozók értékesek a tanítás e 
fokán. Választhatók Kazinczy egyéb levelei is, különösen a Kis Jánoshoz 
Írottak s ezek közt az 6' és Kis családi viszonyaira vonatkozó részletek, avagy 
néhány darab Kazinczy úti leveleiből, különösen az erdélyi és pannonhalmi 
út érdekesebb és tanulságosabb részletei. Kölcsey beszédei közül csak a leg
egyszerűbbek ajánlhatók, pl. a «Magyar Játékszínről» vagy a magyar nyelv 
ügyében tartott beszédek. A történetírói stilus és jellemzés szemléltetésére 
Salamon «Magyarország a török hódítás korában» czimű művéből vett, kerek 
egészet alkotó szemelvények szolgálhatnak : pl. III. fej. (Hunyady János),
IV. fej. (I. Mátyás király), IX. fej. (A török városainkban).

Szintén a szerkesztés szabályainak megvilágítására használhatók fel 
— miként a közös tanterv V. osztályára kiszabott magyar, latin és német 
lyrai szemelvények — az ajánlott költői olvasmányok. Mint költői alakítás 
szempontjából kiválóbb darabok, az osztály közös olvasmányainak kiegészí
téséül választhatók pl. Berzsenyitől: Kazinczy Ferenczhez, Virág Benedekhez, 
Horatiushoz, F. Nagy Pálhoz, Hg. Eszterházy Miklóshoz, vagy B. Szabó 
Dávid (pl. Egy ledőlt diófához), Révai Miklós (pl. A lélek halhatatlansága), 
Dayka Gábor (pl. Kesergés) és Virág Benedek (pl. Lantomhoz, Változás, 
Bátorítás, A bölcsről) egy-egy darabja.

A magyar irodalmi oktatáshoz kapcsolódnak a Thukydidesbó'l veendő 
összefüggő részek is, melyeknek olvastatásánál ügyelni kell a mű egészének 
és egyes részeinek, különösen a beszédeknek szerkezetére (esetleg egybevetve 
velők ez osztály latin Írójának, Liviusnak beszédeit), ügyelni kell továbbá a 
tárgyi tartalomra, nevezetesen az állami intézményekre. Olvasmányul a 
műből különösen két, tartalmilag kimagasló rész ajánlható. Egyik az, mely 
Perikiest, mint az események mozgatóját mutatja be (II. 34—46., 47—54., 
59—65.). A másik, mely a sicziliai hadjárat lefolyását tartalmazza (VI. 8—14., 
30—32., VII. 10—17., 42—87.). De a rendelkezésre álló csekély idő miatt 
ezekből is csupán nehány összefüggő szemelvényt lehet olvastatni. A tartalmi 
kikerekítésről a tanárnak kell gondoskodnia.
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Thukydides olvastatása mindenütt alkalmat ád a görög állami régiségek 
egy-egy fontosabb részének megbeszélésére, a mi közben mindig hivatkozni 
kell azokra az ismeretekre, melyeket a tanulók a megelőző osztályban az 
ó-kori történelemből szereztek. Különös súlyt kell helyezni a peloponnesosi 
báború két főszereplője, Athén és Sparta alkotmányainak jellemző különb
ségére.

VI. osztály.

Ez osztály irodalmi anyagát legjobb úgy elosztani, hogy akkor, midőn 
a tanulók Vergiliust olvassák, párhuzamosan az Iliast vagy Ödysseiát olvas
tatja és ismerteti a tanár; továbbá a magyar rhetorika tárgyalását régibb 
elmélkedő, szónoki és történeti irodalmunk alább felsorolt képviselőiből vett 
egy-két szemelvény kisérheti a szerint, a mint az elmélet a prózairás egyik 
vagy másik műfajánál időz.

E végből a magyar olvasmányok tárgyalásánál a tanár ne csak az 
irodalomtörténeti, hanem első sorban a rhetorikai szempontot tartsa szem 
előtt. Az elmaradhatatlan (de semmi esetre sem terjedelmes) történeti beve
zetések, magyarázatok és utalások csak a könnyebb megértést segítik elő. — 
Mindszenti Gábor naplója, memoire-irodalmunk e kiváló emléke, különös 
figyelmet érdemelhet. Főleg a különböző előadásmód bemutatása czéljából, 
tanulságosak Mikes Kelemen leveleiből különösen azok, melyek Mikesnek 
Rákóczy Ferenczhez való viszonyára vonatkoznak s a fejedelem végét írják 
le. Olvastathatok Szalárdi és Cserei emlékiratai: amabból pl. Bethlen Gábor 
jellemrajza és uralkodásának története (II. könyv, 1—6. rész), emebből pedig 
az 1687. év változatos és nevezetes eseményeinek előadása. A szónoki stilus 
tekintetében (jóllehet nem szorosabb értelemben vett szónoklat) tanulságos 
lehet Magyari István az ország romlásáról irt munkájából valamely részlet. 
Pázmány beszédei közűi a következőkből lehet válogatni: az ádvent első 
vasárnapjára való második, a vízkereszt utáni első vasárnapra való második, 
a karácsonyi első, virágvasárnapi első és nagypénteki második beszéd. Zrínyi 
Miklós prózai munkáiból a szükségeseknek mutatkozó kihagyásokkal a tár
gyalásra alkalmasak lehetnek a «Mátyás király életéről való elmélkedések», 
vagy <A török áfium». Faludinak különösen «Udvari ember»-éből vett maxi
mák jöhetnek itt figyelembe, melyek közűi több egész kis beszéddé kere
kedik ki.

A homerosi költeményekből a keletkezésökre vonatkozó legfőbb tudni
valók igen rövid előrebocsátása után, tartalmi összekapcsolásokkal a követ
kező részekből lehet válogatni: az Iliasból például: Achilleus haragja (1—492); 
Alexandros és Menelaos küzdelme (III., 1—384); Diomedes hőstettei (V-, 
84—430); Glaukos és Diomedes (VI., 119—236); Hektor és Andromache 
(VI., 369—629); Hektor és Aias (VII., 1—322); követség Achilleus előtt (IX., 
1—413); Agamemnon vitéztettei (XI. 1—283); Patroklos harczra készülése 
(XVI., 1—266); Patroklos csatája és halála (XVI., 257—867); harcz Patroklos 
holttestéért (XVII., 366—696); Achilleus megjelenése (XVIII., 148—242); 
Achilleus pajzsa (XVIII., 369 — 617); Achilleus csatája (XX., 490—503 ; XXL, 
1—611); Hektor halála (XXII., 1—616). — Az Odysseiából pl. ezek közűi 
lehet válogatni: Athene és Telemachos (I., 1—324); Odysseus Kalypsónál 
(V., 1—225—493); Nausikaa (VI., 1—331); Odysseus Polyphemos barlangjá
ban (IX., 1—566); Odysseus Kirkénél (X., 136—406); az alvilág (XL, 1—233); 
a szirének; Skylla és Charybdis (XII., 143—259); Odysseus otthon (XIII., 
187—440); Eumaios (XIV., 1—198); Odysseus és Telemachos (XVI., 1—320); 
Penelope (XIX.. 96—398); az íjverseny (XXL, 42—187 ; 246—434); a bosszú 
(XXII., 1—601); kibékülés (XXIV., 412-648).

Az olvastatás alkalmával az epikus előadás és szerkesztés feltüntetése 
mellett folytonos tekintettel kell lenni a magánrégiségekre (Családi élet. Neve
lés. Szokások és erkölcsök. Foglalkozások), a legnevezetesebb hitéleti régisé-
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gekre (A görög istenek. Az istentisztelet legjellemzőbb nyilvánulásai. Vallásos 
ünnepek és nemzeti játékok) s ez utóbbiakkal kapcsolatban a görög művészet 
(különösen szobrászat és építészet) nehány kiváló képviselőjére vagy reme
kére, mely utóbbiak képekben is bemutatandók.

V II. osztály.

Ez osztály magyar irodalmi olvasmányai a poétika elméletét kívánják 
támogatni. A lyrai költészet elméletének tárgyalása alkalmával olvastatható 
Balassi Bálint nehány dala (pl. ezekből: Mint a szomjú szarvas. Cantio. 
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása. Balassi Bálint nevére Oh én édes 
hazám. A magyar nemzetnek megromlott állapotjáról. Bocsásd meg Űr Isten 
ifjúságomnak vétkét. Boldogtalan vagyok. Zöld erdő harmatát. Áldott szép 
pünkösdnek) — vagy egy-két szebb darab a régi vitézi énekekből és a kurucz- 
költészet termékeiből (pl. Mikor virrad hej olyan szép idő ? Kurucz katona 
dala. Mit búsulsz, kenyeres ? Székely kuruczok dala. Kuruczokat gúnyoló 
labanczdal. Rákóczy-nóta. Ócskái. Kerekes Izsák. Esztergom megvétele). — 
Csokonai Mihály műveiből nehány dalt és ódát lebet választani (pl. Az én 
poézisom természete. Szemrehányás. A tihanyi ekhóhoz. Az estvéhez. Fillishez. 
A tavaszhoz. A földindulás. Magyar, hajnal hasad! Földi halálára. A magá
nossághoz. A reményhez. Este jött a parancsolat. A lélek halhatatlansága), 
úgyszintén Kisfaludy Sándor Himfi szerelmének nehány kiválóbb dalát is. 
Az epikus költészet tárgyalásánál, minthogy a Zrinyiásznak feltétlenül közös 
olvasmánynak kell lennie, csak Gyöngyösei István jöhet itt figyelembe és 
pedig egyes részletek a «Marssal társalkodó Murányi Vénuszból.

Ugyancsak a poétikai tanítással párhuzamosan kell haladnia ez osztály 
görög irodalmi olvasmányainak is. Legczélszerűbb úgy eljárni, hogy a tanév 
elején a megelőző év homerosi olvasmányaira támaszkodva, a görög epos 
történetét beszéli meg a tanár (Homerosi költemények tárgya, szerkezete, 
külalakja, áthagyományozása) s nehány órát szentel a lyra főtypusainak 
(elegikus, iambikus és melikus költészet különbsége). — A tanév hátralevő 
részében a három tragikus költő valamelyik darabját olvastassa a tanár, 
súlyt helyezve a görög drámának szerkezetére és a benne nyilvánuló erkölcsi 
felfogásra. Aischylosból a tanulók eddigi ismeretköréhez leginkább a «Perzsák» 
czímű darab csatlakozik; helyette eshetőleg olvasható Agamemnon, mely 
egyúttal alkalmat adhat a tanárnak a trilógia mivoltának rövid kifejtésére. 
Sophoklestől Oedipus király vagy Antigone, Euripidestől a taurusi vagy aulisi 
Iphigeneia vagy Medeia olvastatható.

V i l i .  osztály.

A tanterv újabb prózairodalmunk kiválóbb képviselőiből tűz ki olvas
mányokat, melyeknek egyrészt kiegészítőleg kell csatlakozniok irodalmunk 
ismertetéséhez, másrészről történetünk fejlődésének újabb mozzanatait kell 
megvilágítaniok. A választás a következő müvekből történhetik: Széchenyi 
Hitelje, melyből különösen a vezéreszméket érintő bevezetés és végszó tár
gyalható ; egyes részletek Kölcsey Országgyűlési Naplójából, a «Nemzeti 
hagyományok» és a «Görög philosophia» töredéke (az utóbbi tekintettel a 
párhuzamos görög olvasmányokra). — A forradalom előtti időkre vonatkozó 
olvasmányok kiegészítésére ajánlható Eötvös «Reform»-ja első részének bemu
tatása, a centralisták törekvéseinek és győzelmeinek ismertetésével. — A sza- 
badságharcz utáni viszonyok legalkalmasabban Kemény dolgozataiból érthetők 
meg; ajánlhatók különösen az «Élet és irodalom» egyes részletei (I—III., VI., 
IX., XVIII. XIX.). Ha idő jut rá, kitűnő szolgálatot tehet Kemény tanulmánya 
Szalay László történelmi munkájáról.

A görög Írók olvastatásában ajánlatos a következő utat követni. Az év 
elején a prózairás kezdetének rövid érintése után mindjárt a görög történet
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írásra térhet át a tanár, értékesítve az V. osztályban, Thukydides olvastatása 
alkalmával hallottakat. Ezután következhetik a görög philosophálás kezdetei
nek rövid megbeszélése s mindjárt utána Platon olvastatása. Itt ismét kétféle 
úton haladhat a tanár. Gyengébb osztályokkal Plafonnak főkép egy oly műve 
tárgyalható, mely Sokrates személyiségére vonatkozik (pl. Apologia, Kriton), 
haladottabb osztályokkal a Politeia fontosabb részeit lehet olvastatni, pl. II , 
11—16. (a platoni állam és rendjei); IV., 6—11. (a négy sarkalatos erény);
VII. , 6—17. (az uralkodó rend kiképeztetése) és kellőleg kiválogatott részek a
VIII. könyvből. (A tökéletes államforma összehasonlítva az igazságtalanokkal: 
timokratia, olygarchia, demokratia és tyrannis). Végül Aristoteles nikomachosi 
ethikájából vagy politikájából vett szemelvények olvastatása zárhatja be a 
görög prózairodalom fejlődésének áttekintését. Amabból pl. választhatók: 
I.. 2—13. (mely részlet főleg azért tanulságos, mert itt Aristoteles a megelőző 
philosophiai irányokra tekint vissza); III., 1—8. (erkölcsi beszámítás); IV., 
7—9. (nagylelkűség); IV., 10. (nagyravágyás); V., 1—15. (igazságosság); vagy 
olvastatni lehet kellő gonddal kiválasztott szemelvényeket a barátságról szóló 
VIII. és IX. könyvből is. Ha a Politikát olvastatja a tanár, a következő sze
melvényekből válogathat: (Bekker-féle kiad.) I., 1—7. (a családról); III., 7—13. 
(a kormányformákról); IV., 14—16’ (a közhatalmakról); de legvonzóbb lesz 
a tanulóra nézve a VII. könyv 17. fejezete és a VIII. könyvből vett szemel
vények, melyek a szabad polgár neveltetéséről szólnak.

II. Szabadkézi és geometriai rajz.
aj S z a b a d k é z i  rajz  

(V—VIII. osztály.)
A szabadkézi rajzolásnak a gymnasium felső osztályaiban se lehet 

magasabb czélja, mint folytatólag az, hogy a szép iránt való érzék fölébresz
tése és tovább mívelése mellett a tanulókat a formavilág megfigyelésére szok
tassa s az alakzatok felfogására képesítse.

Ezt a czélt az alsóbb osztályokban gyakorolt rajzoló geometria alapján 
meg lehet közelíteni, tervszerű vezetés és a rendelkezésre álló csekély óra
számnak kellő kihasználása mellett.

A szabadkézi rajzgyakorlatok s az előző magyarázatok folyamán a 
szaktanár alkalmat fog találni arra, hogy tanítványait az ornamentika mű
történelmi fejlődésével, a minták stiltani sajátságaival, a színbeli összehang- 
zás fontosabb elveivel s a legközönségesebb ábrázolási módokkal meg
ismertesse.

Az oktatás sikere s az iskolai fegyelem érdekében kivánatos, hogy a 
tanítás még egy ideig tömeges oktatás maradjon; vagyis, hogy a táblára 
függesztett közös mintáról egyszerre az egész osztály rajzoljon. Inkább akkor 
váljék egyénivé a szabadkézi rajztanítás, a mikor a növendékek egyéni haj
lamainak és képességének felötlő különbsége az elkülönítést javasolja, a mikor 
aztán egyes csoportok, sőt egyes növendékek is, fogékonyságuk és ügyességük 
fokához mért külön falmintáról rajzolhatnak.

A tanulók rajzai lehetőleg nagy méretekben készüljenek. Mert a geo
metriai rajzok bizonyos merevségével szemben a szabadkézzel rajzolt alak
zatok és vonalcombinatiók aesthetikai értéke, lendületessége nagyobb méretek 
alkalmazásában jobban érvényesül, valamint a tanulók kézbeli ügyessége is 
nagyobb arányú rajzolás közben jobban fejlődik.

A szemmérték és kézügyesség gyarapodásával a segédvonalak (sokszor 
túlbő) alkalmazása is hovatovább a legszükségesebb mértékre lesz szorítandó.

A tanár kívánja meg a tanulóktól rajzaiknak tiszta és lehető szabatos 
elkészítését, de magasabb követelményektől tartózkodjék. A javítás inkább
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szóbeli útbaigazításokból, semmint belerajzolásból álljon, habár a rajzoló, 
korrektúrát sem lehet feltétlenül mellőzni.

A kivitel módja színezésben és árnyékolásban egyszerű legyen. Időt- 
rabló és gépies részletezés helyett súlyt kell helyezni a friss és széles fel
fogásra, mely az idomok lényegének fölismerésére és kiemelésére törekszik. 
Épen ezért a rajzoltatásnak csakis az iskolára szabad szorítkoznia, s a házi 
munkásság igénybe nem veendő. A színérzék fejlesztésére lehetőleg súlyt kell 
helyezni.

Az V. osztályban stilizált levelek és virágok, görög, arab és középkori 
(román, gót) síkdiszítmény-elemek (maeander összetettebb alakzatai, köríves 
combinatiók a négyzetben s körben. Hullám-, kígyó-, csigavonalak és com- 
binatióik), szalagdíszek stb. rajzolandók, egyszerű színezéssel, falitáblák után.

A VI. osztályban: Renaissance diszítményi elemek, régi szövetminták, 
szőnyeg-motívumok, intarsiák és különböző stilü ékítmények ; továbbá egy
szerűbb műszaki és építészeti jellegű tárgyak, nevezetesen oszlopfők, oszlop
talpak, pillérek, konzolok és párkányzatok, nemesebb edényformák és eszkö
zök rajzolása, minél gondosabban válogatott graphikus és domború mintákról, 
körrajzban és mérsékelten színezve, illetőleg árnyékolva.

A VII. és VIII. osztályban rendelkezésre álló néhány órán jó gyakor
latul szolgálhat az emberi fejnek, továbbá a kéznek és lábnak rajzolása jeles 
modorban rajzolt lapmintákról, eshetőleg régi mesterek kézrajzai nyomán 
vagy antik dombormintákról. E rajzkisérleteket azonban előzze meg az illető: 
testrészek szokásos felosztásának és kölcsönös ai'ányának magyarázata.

b) Áb r á z o l ó  mértan.
(VII—VIII. osztály.)

Az ábrázoló mértan tanításánál ezen az elemi fokon a főczél a tér- 
szemlélet fejlesztése. Ezért egy lépést sem szabad tennünk, melyet a tanuló 
világos szemlélettel indokolni ne tudna. E czélból, különösen az alapvető 
feladatoknál, többnyire modellek használandók, a mely tekintetben a kezünk 
ügyébe eső legegyszerűbb tárgyak (iskolatábla, padozat, dobogó, a fal, asztal, 
kinyitott könyv, vonalzó, rajzón, nehány drótminta, háromszög, körző, karton
papiros stb.) kielégítő eszközök. Sohasem szabad megelégednünk azzal, hogy 
ha a tanuló a feladatot rajzban megoldani képes. Minden feladat megoldása 
előtt, az előforduló geometriai alakzatokat a valóságban szemléltetni, a szer
kesztés menetét a térben construáltatni kell és csak miután a megoldás 
menetét előadta a tanár, foghat hozzá a tanuló a rajzoláshoz. A megoldás 
meneténél arra kell ügyelnünk, hogy a feladat mindig egy egyszerűbb, már 
teljesen ismert feladatból induljon ki, mert különben a szemléletek túlságo
san halmozódnak.

A térszemlélet fejlesztése mellett a tanításnak másik czélja, mely 
amazzal karöltve jár, a rajz megértése. A projectióból következtetni a térbeli 
helyzetre, ismeretes tárgyak képeiből a tárgyakra, oly gyakorlat, mely lehető 
sokszor forduljon elő. Ä házi munkásság igénybevétele épen úgy, mint a 
szabadkézi rajznál, itt is kerülendő, — legföljebb évharmadonkint lehet egy- 
egy önállóbb feladatot kitűzni.

A tantervben jelzett anyag részletezése a következő lehet:

V II. osztály.

a) A térelemek (pont, egyenes, sík) derékszögű ábrázolása a négy tér
negyedben.

■ b) Pont és egyenes viszonylagos vonatkozásai. Egyenesen fekvő pont 
és viszont; egyenes osztása és nyomai; a pont és egyenes árnyéka a kép
síkon ; egyenes vetősíkjainak lefordítása és viszont; egyenes hossza és kép- 
síkszögei; egyenesnek felrakása más egyenesre.
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c) Egyeneseknek viszonylagos vonatkozásai. Metsző, egyenlőközü és 
kitérő egyenesek.

d) Pont, egyenes és sík viszonylagos vonatkozásai. Síkon fekvő egye
nes és viszont; síkon fekvő pont és viszont; sík nyomai, sík lefordítása és 
viszont ; sík képsíkszögei ; síkidomok ; síknak normális és egyenlőközü 
egyenesei.

e) Síkoknak viszonylagos vonatkozásai. Egyenlőközü és metsző síkpár. 
metszés-vonal; egyenes és sík metszéspontja; pont vetett árnyéka valamely 
síkon; egyenes és sík szöge; síkpár szöge.

A képsíkok és a téralakok helyzetváltozásait a szükséghez képest kellő 
helyen kell beszőni. Rajzanyagúi a tárgyalt feladatoknak szerkesztése szolgál.

V II I .  osztály.
а) Szögletes és gömbölyű testek (gúla. hasáb, a szabályos testek közül 

a tetraéder, hexaeder és oktaéder, kúp. henger, gömb) egyszerű helyzetekben 
való derékszögű ábrázolása, a saját árnyékhatár és a vetett árnyék meg
határozásával.

б) Ezeknek a testeknek vonatkozásai a térelemekre és kifejtésök.
Rajzanyagul a tárgyalt feladatok szerkesztése, alkalmazásul pedig egy

szerű testcombinatiók és műszaki tárgyak ábrázolása szolgáljon.

Végül megjegyezhetem, hogy az esetben, ha a tanulók száma igen 
csekély, az V. és VI.. továbbá a VII. és Vili. osztály rajztanítása együttesen 
történhetik meg. Ez esetben a tanár kellőleg akként oszsza be a munkát, 
hogy míg a tanulók egy részének magyaráz, a többi addig a rajzolás kivite
lével foglalkozik. Az ily összevont tanításhoz azonban mindig előre kikérendő 
a felsőbb tanhatóság engedélye.

Kelt Budapesten, 1891. szeptember 8-án.
Gr. Csáky.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
A választmánynak július hó 2-án tartott ülése.
Elnök: Berecz A .; jegyző : Szcrelemliegyi T.
Jelen voltak: Köpesdy 8., Volf Gy., Mayer • /., Deme L., 

dr. Alexander B., dr. Веке Ж ,, Bermüller F., dr. Károly Gy. 11.. 
dr. Kármán M., Müller J., dr. ReicJienlialler K .t dr. Seemák J . 
Tiber A., Vámossy M.

Az elnök bejelentette, hogy a főváros főpolgármesterétől értesí
tést kapott, mely szerint az egyesületnek a főváros közönségéhez 
benyújtott kérvénye folytán a tanács a középiskolai kiállításra 400 
frt hozzájárulási költséget hoz javaslatba a közgyűlésnek megszavazás 
végett. Továbbá a főpolgármester köszönetét mond az egyesületnek a 
meghívásért s értesíti a választmányt, hogy a főváros képviseletében 
Ráth Mór főpolgármester, Kammermayer Károly alpolgármester és 
Viola Imre fővárosi tanácsos el fognak jönni a jubiláns közgyűlésre. 
A  választmány az elnök jelentését örvendetes tudomásul vette.
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Az elnök bejelentette, hogy br. Eötvös Loránd egyetemi tanár 
meghívta az egyesületet, hogy a közgyűlésre összegyűlő tagjai láto
gassák meg az ő vezetése alatt álló egyet. phys. intézetet. A választ
mány a meghívást köszönettel fogadta s elrendelte, hogy a meghívás 
annak idejében a tagoknak megfelelő módon tudomásukra adassék.

Az elnök bejelentette, hogy értesülése szerint a földrajzi társa
ságot Gervay S. alelnök fogja a jubiláris ülésen képviselni.

Az egyesületi ügyek kezelésére nézve a választmány elhatározta, 
hogy a jövő egyes, évtől kezdve a pénztáros teendőit megosztja úgy, 
hogy a fővárosi tagok évi tagdíjainak beszedését és a nekik járó 
közlöny-példányok expediálásának terhét a gazdára ruházza. Ennél
fogva ezen két állás évi tiszteletdíját is módosítja. A pénztárosnak 
járó százalékhoz ugyanis hozzáadja a gazdának évi 100 frt tisztelet
díját s az így képezett összeget a pénztáros és gazda között egyen
lően osztja szét évi tiszteletdíjul. Továbbá a főtitkár évi tiszteletdíját, 
mint a f. évet kivéve eddig volt, 200 írtra emeli, a titkárét pedig 
évi 50 írtról 100 írtra. A körökkel való levelezést ezentúl a titkár 
fogja végezni. Ezekről a módosításokról az elnök fog a közgyűlésnek 
jelentést tenni.

A választmány ezután egy segélyt kérő özvegynek 25 frtot 
utalványozott a segélyző alapból.

Az egyesület 100 frtos ösztöndíjára nézve, mivel arra folyamodó 
nem jelentkezett, a választmány azt határozta, hogy arra a jövő évben 
újra ki fogja hirdetni a pályázatot.

Volf György szerkesztő bejelentette a választmánynak, hogy 
felhalmozódott teendői miatt ezen egyesületi év végével visszalép a 
szerkesztőségről. A választmány a szerkesztő elhatározását sajnálattal 
veszi tudomásul s neki sok évi buzgó és sikeres működéséért ezúttal 
is köszönetét szavaz.

Volf György bejelentette, hogy az egyesületbe alapító tagul 
belép. A választmány ezt örvendetes tudomásul vette.

A választmánynak a közgyűlés napjain, július 5-én, 6-án 
és 7-én tartott ülései.

Elnök : Berecz A n ta l; jegyző : Szerelemhegyi Tivadar.
Jelen voltak: dr. Lutter Nándor tiszt, tag, Hofer Károly, 

Köpesdy Sándor, Volf György, Mayer József, Beme László, dr. 
Alexander Bernát, BaJcsay István, dr. Веке Manó, Bermüller Ferencz, 
Csáka Károly, dr. Erödi Béla, Franki István, Fest Aladár, György 
Lajos, Hanusz István, dr. Kármán Mór, dr. Károly Gy. Hugó, 
Müller József, Paszlavszky József, Pirchala Imre, dr. Riedl Frigyes, 
Rombauer Emil, Schurina Istváv, dr. Szemeik István, Tiber Ágost, 
Tornor Ferencz, Vámossy Mihály.

A választmány ezeken az üléseken a beadott indítványokkal s 
a költségvetés összeállításával foglalkozott és azokról a közgyűlés elé
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véleményt terjesztett. (Mindezekről Közlönyünk szeptemberi számában 
a közgyűlési tudósítások kimerítően szólanak. Itt csak azt jegyezzük 
meg, hogy a közgyűlés az egyes indítványokat és a költségvetést ezen 
választmányi ülések javaslatai értelmében fogadta el.)

Új tagokul fölvétettek az 1891—92. egyesületi évvel kezdődő 
jogokkal és kötelességekkel: Kis Ernő gymn. tanár Pápán (aj. dr. 
Varga Ottó), Kogutovitz Manó Budapesten (aj. Reiner Ferencz), 
Késmárky István (aj. dr. Schnabel Róbert), Lasz Samu reálisk. tanár 
Győrött (aj. Lenner Emil), Morelli Károly a m. k. iparműv. iskola 
tanára Budapesten (aj. Berecz A.) és Rieger Imre főgymn. tanár 
Kaposvárott (aj. Tiber Á.)

A választmánynak 1891. évi szeptember 9-én tartott ülése.
Elnök: Berecz A., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: dr. Kármán M. tiszt, tag, Köpesdy Sándor, dr. 

Alexander Bernát, dr. Schnabel II., Müller J., Beme L ., dr. Béke 
M.. Bermüller F., dr. Brózik K., dr. Jancsó B., dr. Károly Gy. H., 
dr. Márki S., dr. Pozder K., dr. Reichenhaller К ,  dr. Szemük 
dr. Szigetvári J. és Volf Gy.

Az elnök üdvözölte a választmány tagjait, kik az új egyesületi 
évben folytatandó munka megkezdésére összegyülekeztek. Üdvözli a 
választmány új tagjait s valamennyiöknek buzgó és kitartó működését 
kéri. — A választmány az elnököt megéljenezte.

A választmány ezután a közgyűlési határozatok végrehajtásával 
foglalkozott. Mindenekelőtt a pénztáros és a gazda teendőinek, a m. 
egyesületi év július 2-án tartott választmányi üléstől javasolt és a 
közgyűléstől elfogadott megosztására és így a két tisztviselő teendői
nek pontos körülírására javaslattétel végett bizottságot küldött ki. 
A bizottság tagjai: dr. Веке M., Mayer József, dr. Szemák J., a 
pénztáros, a gazda és a főtitkár.

Szigetvári Ivánnak gr. Széchenyi István születésnapja 100-ik 
évfordulójának megünneplése tárgyában tett indítványára nézve a 
választmány az indítványozót felkérte, hogy a ministeriumhoz benyúj
tandó kérvényt szerkeszsze meg. A kérvényt az egyesületi elnök sze
mélyesen fogja benyújtani.

Kardos Albert felolvasását illetőleg a felekezeti és községi közép
iskolai tanárok anyagi és erkölcsi helyzetének érdekében, a közgyűlés 
határozata értelmében készítendő kérvényt dr. Szigetvári J. fogja 
elkészíteni s a választmánynak bemutatni.

Franki Istvánnak a tanárok gyermekei számára a fővárosban az 
egyesület által felállítandó internátusra vonatkozó indítványait tanul
mányozás és javaslattétel végett bizottságnak adta ki. A bizottság tag
jai : dr. Erődi Béla, Köpesdy Sándor, dr. Jancsó Benedek, dr. Pozder 
K., dr. Márki Sándor.
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Franki Istvánnak a testi nevelés érdekében tett azon indítvá
nyára nézve, hogy az egyesület a ministeriumot kérje fel, hogy ezt a 
kérdést tárgyaló műre tűzzön ki pályadíjat és hirdessen pályázatot, a 
választmány a ministeriumhoz intézendő kérvény megszerkesztésével a 
főtitkárt bízta meg.

Dr. Kis Sándornak a terminológia egyöntetűvé tevése érdeké
ben tett indítványát a választmány a közgyűlés határozata értelmében 
a müszótárt készítő bizottságnak kiadta.

Ez alkalommal Yolf György, a müszótár szerkesztője, az elnök 
kérdésére bejelentette, hogy a folyó egyesületi évben a műszótáron 
teljes erővel fog dolgozni, mert a vezetők több más munkájuktól 
megszabadultak.

A választmány a titkárt megbízta, hogy a meglevő köröket hívja 
fel munkálkodásuk folytatására s egyszersmind szólítsa fel azokat 
a tagokat is körök alakítására, a kik annyian vannak egy városban, 
hogy ezt megtehetik, de még eddig nem tették. Mert csak így lehet 
elérni azt, a mi az egyesület sikeres működésére nagyon kívánatos, 
hogy t. i. a vidéki tagok minél behatóbban részt vegyenek az egyesü
let munkásságában. A választmány egyúttal a közgyűléstől elfogadott 
programmtételeket a köröknek kiadta.

Az elnök bejelentette, hogy Géresi Kálmán levelet intézett 
hozzá, melyben megköszöni, hogy az egyesület őt tiszt, tagjává válasz
totta. A megválasztást úgy is, mint a tiszántúli ref. tanáregyesület elnöke, 
megtisztelésnek veszi. —  A választmány a jelentést éljenzéssel tudo
másul vette.

A kiállítási oklevelek elkészíttetése már el van ugyan határozva, 
a választmány mégis megkérte dr. Веке Manót, hogy legyen gondja 
arra, hogy azok idején elkészüljenek.

A választmány egy régibb határozatát felújította s megkérte az 
elnököt, hogy az egyesület mostani czímének megfelelő új domború 
nyomású pecsétnyomót készíttessen az egyesület számára.

A választmány elhatározta, hogy az újonnan megválasztott tiszt, 
tagok tiszteletére bankettet rendez. A rendezésre dr. Riedl Frigyest, 
dr. Schnabel Róbertét, dr. Szigetvári Ivánt és Tiber Ágostot kérte fel.

A szakosztályok megalakítását szeptember 14-ére tűzte ki a 
választmány s arra Köpesdy Sándor alelnököt kiküldötte.

Tekintettel arra, hogy az orsz. közokt. tanácsnak, továbbá más 
társulatoknak ülései is keddi napokon vannak, mint a tanáregyesüle
téi s így az egyesület tagjai egyik vagy másik ülésen nem jelenhetné
nek meg, a választmány elhatározta, hogy az egyesület üléseit kedd
ről hétfőre teszi át. Ez alkalommal kimondotta, hogy a választmányi 
üléseket 5 óra helyett ezentúl 6-kor fogja tartani.

A főtitkár bejelentette, hogy az uj pénztárnok választása folytán 
szükségessé vált a pénztár átadása. Az elnök erről a közgyűlés után 
azonnal intézkedett s Hofer Károly alelnököt megbízta, hogy a volt
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és az új pénztáros és a főtitkár közbejöttével az átadást eszközölje. 
Az átadás Mayer József volt pénztáros és az átvevés Müller József 
új pénztáros részéről teljes rendben megtörtént; a főtitkár a felvett jegyző
könyvet bemutatja. — A választmány a jelentést tudomásul vette s 
a jegyzőkönyvet az irattárba helyezi el megőrzés végett.

Az elnök előadta, hogy ő szükségesnek tartja, hogy a választm. 
az egyesületi év elején tüzetesen meghatározza, hogy ebben az évben 
különösen mely irányban kívánja működését kifejteni, ő leghelyesebb
nek találná, ha erre bizottság küldetnék ki, mely a középiskolai okta
tásügy terén napirenden levő fontosabb kérdések alapján programmot 
állítana össze. Továbbá a fölmerülő kérdéseket figyelemmel kisérné 
és a választmánynak szükség esetén többször is jelentést tenne. — 
A választmány az elnök szavait helyesléssel fogadta, indítványát 
magáévá tette és ajánlatára dr. Alexander Bernátot, dr. Jancsó Bene
deket és dr. Szernák Istvánt programm tekintetében a javaslattétellel 
megbízta.

Az elnök megragadta az alkalmat, hogy dr. Brózik Iíároly- 
nak, az egyesületnek tizenkét éven át volt főtitkárának a választ
mány nevében ismételten kifejezze elismerését és köszönetét az 
egyesület érdekében biven, odaadóan és sikeresen teljesített fárad
ságos munkájáért. Ő sokat dolgozott, s nagy része van azokban 
a sikerekben, a miket az egyesület felmutathat. Ezekért midőn ismé
telten köszönetét nyilvánítja, üdvözli mint új választmányi tagot s 
kéri, hogy szokott és ismert buzgalmával ezután is működjék közre 
az egyesület munkájában.

Yégül dr. Szigetvári Iván, mint a választmány új tagja, a régibb 
tagok jóindulatába ajánlotta magát, jóakaratát és odaadó munkássá
gát, melyet ezennel felajánlott.

Uj tagúi belépett NiJcolics Ignácz, II. kér. kir. katli. főgymn. 
tanár Budapesten (aj. Szerelemhegyi T.)

A választmánynak 1891. szept. 14-én tartott ülése.
Elnök: B erecz A .,  jegyző: Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: Vámossy M ih á ly  tiszt. tag. Köpesdy S. dr. A le x a n 

der B .,  dr. Schnabl В ., M ü lle r  I . ,  B em e L . ,  B erm ü ller  F .,  dr. 
K áro ly  Gy. I I . . M a u r ite  I t .,  dr. M á rk i S ., M olnár S., dr. Pozder 
K ., dr. B ied l F r ., dr. S ze m á k  J . ,  dr. S zige tvári I .

Az elnök üdvözli Vámossy Mihályt, az egyesületnek eddig buzgó, 
most már tiszteletbeli tagját s kéri, hogy ismert buzgóságával ezen
túl is működjék közre az egyesület érdekében. Vámossy M. köszönetét 
mondott megválasztásáért s megígérte, hogy ezentúl is teljes erejével 
az egyesület javán fog működni.

Az elnök indítványára a választmány a titkárt megbízta, hogy a 
választmányi határozatok végrehajtásának nyilvántartása czéljából a 
hozott határozatokat egy nyilvántartó könyvbe jegyezze be.
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Az elnök bejelentette, hogy dr. Szigetvári I. indítványa s a 
közgyűlés és választmány határozatai értelmében a kérvényt gr. Szé- 
cheny I. születése 100-ik évfordulójának megünneplése iránt a minis- 
teriumnál benyújtotta.

Az elnök bemutatta a nagym. vallás- és közokt. ministerium- 
nak f. évi 32174. sz. a. kelt leiratát, az egyesületnek ama kérvénye 
ügyében, hogy segélyező alapja a jótékonyczélú államsorsjáték jöve
delmében részesülhessen. A leirat szerint a kérelem nem teljesíthető, 
mert Ő Felségének legmagasabb elhatározása folytán a sorsjáték jöve
delmében való részesülésre csak a szoros értelemben vett jótékony- 
egyesületek és intézetek hozhatók javaslatba. — A választmány a le
iratot sajnálattal vette tudomásul.

Az elnök bejelentette, hogy a vallás- és közokt. ministerium a 
kezelése alatt álló Rökk Szilárd-féle alapból segélyezésre 200 frtot 
adományozott. — Örvendetes tudomásul van.

Az elnök a kiállítási jury jegyzőkönyvét bemutatta. A választ
mány a jegyzőkönyvet a szerkesztőnek átadta, hogy abból a lényege
sebb részeket közölje.

Dr. Szemák István a múlt választmányi üléstől a pénztáros és 
gazda teendőinek pontosabb körülírása czéljából javaslattétellel meg
bízott tagok nevében tett jelentést. Eszerint a kiküldött bizottság 
azt javasolja, mondja ki a választmány, hogy a választmány és köz
gyűlés határozatai értelmében a pénztáros eddigi teendőinek egy 
részét a gazdára ruházza. Ennek folytán a pénztáros kötelessége 
marad: a vidéki tagok .nyilvántartása, azoktól a tagdíjak beszedése 
és nyugtázása, az elnöktől s a választmánytól utalványozott kiadások 
kifizetése, esetleg jövedelmek bevételezése. Ő tesz havonként jelentést 
a választmánynak a pénztár állásáról s a vidéki tagok pénzbeli köte
lezettségeiről. Ő gondoskodik, hogy az egyesület készpénze a választ
mány határozata értelmében gyümölcsözőleg elhelyeztessék s az egye
sületi év végén ő készíti el az évi részletes számadást. Ő expediálja 
a vidéki tagoknak és az összes előfizetőknek a Közlönyt.

A gazda kötelessége lesz a fővárosi tagokat nyilvántartani, a 
tagdíjakat tőlük beszedni és nyugtázni, továbbá a Közlönyt czímükre 
expediálni. A válaszmánynak ő is tesz havi jelentést a fővárosi tagok 
tagdíjairól és a beszedett pénzt a válaszmányi ülések előtt a pénz 
tárosnak átadja, Ezeken kívül ő látja el az összes gazdateendőket. 
A könyvvezetés tehát ketté válik. A fővárosiakra vonatkozó pénztári 
könyvet a gazda vezeti, a vidékiekre vonatkozót pedig a pénztáros. 
A fővárosi tagok nyilvántartásáért, az évi tagdíjnak tőlük helyes 
beszedéséért és annak helyes elszámolásáért a választmánynak a gazda 
lesz felelős. A vidéki tagokra, azok pénzbeli kötelezettségeire s minden 
más pénztárosi teendőkre nézve a pénztáros a felelős. Mivel a pénz
táros teendői s a könnyvvezetés is két kézben lesz, a számvizsgáló 
bizottság eljárásának is másnak kell lenni, mint eddig és mind a két
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r é sz r e  k i k e ll  te r je d n i. E r re  n é z v e  a  b iz o ttsá g  a k ö v e tk e z ő  e ljá r á st  
a ján lja .

A  p é n z tá r v iz sg á ló  b iz o ttsá g  e lő szö r  is  a  fő t itk á r  k im u ta tá sa  
a la p já n  a g a z d á n a k  a  fő v á r o s i ta g o k  n y ilv á n ta r tá sá r a  v o n a tk o z ó  k ö n y 
v é t  v iz sg á lja  m eg . H a  ez  h e ly e s , a k k o r  e n n e k  a la p já n  m e g v iz sg á lja  a  
ta g d íjb e sz e d é se k e t  és a p é n z tá r o sn a k  á ta d o tt  ö s s z e g e k  b e je g y z é sé t  é s  
e lle n n y u g tá z á sá t. E z u tá n  sz in té n  a fő t itk á r  k im u ta tá sa  a la p já n  m e g 
v iz sg á lja  a  p é n z tá r o sn a k  a  v id é k i ta g o k r a  v o n a tk o z ó  n y ilv á n ta r tá s i  
k ö n y v ét. A z u tá n  m e g v iz sg á lja  az ö ssz e s  b e v é te li  és k ia d á s i t é te le k  
h e ly e s s é g é t  és e k ö z b e n  ö ss z e v e t i  a g a z d á tó l á tsz á m o lt  p é n z e k r ő l sz ó ló  
t é te le k e t  a  p é n z tá r o sn a k  erre  v o n a tk o z ó  b e v é te li  t é te le iv e l.  A  v á la sz t 
m á n y  a  ja v a s la th o z  h o z z á já r u lt  é s  k im o n d ta , h o g y  eb b en  az e g y e s ü 
le t i  év b e n  p ró b a k ép  a  p é n z tá r o s  é s  g a z d a  te e n d ő it  és e ljá r á sá t e  s z e 
r in t  á lla p ítja  m eg .

A  t is z te le tb e l i  ta g o k  t is z te le té r e  r en d e ze n d ő  b a n k e tte t  a  b iz o t t 
sá g  dr. S z ig e tv á r i I. j e le n té s e  sz e r in t  o k t. 3 -á r a  te r v e z i  az Is tv á n  
fő h e r c z e g  sz á lló  n a g y y te r m é b e n . A  r é sz le te k r ő l k é ső b b  fo g  j e le n té s t  
te n n i.

K ö p e sd y  S. a le ln ö k  je le n té s t  t e t t  a  s z a k o sz tá ly o k  m e g a la k u lá sá 
ró l. J e le n té s e  sz e r in t az I . s z a k o sz tá ly  e ln ö k é v é  dr. J a n c só  B e n e d e 
k e t , je g y z ő jé v é  dr. S z ig e tv á r i Iv á n t , a II . sz a k o sz tá ly  e ln ö k é v é  M ü ller  
J ó z s e fe t ,  j e g y z ő jé v é  dr. В е к е  M a n ó t v á la sz to ttá k  m eg. A z  e ln ö k  ü d v ö 
z ö lte  a  m e g v á la sz to tta k  k ö z ü l a  j e le n le v ő k e t ,  s  k é r te , h o g y  m ű k ö d é 
sü k e t  m ielő b b  k e z d jé k  m eg  s k ív á n ta , h o g y  m in é l s ik e r e se b b  m ű k ö 
d é s t  f e jts e n e k  k i az e g y e s ü le t  c z é lja i é rd ek éb en .

K ö p e sd y  S. a le ln ö k  j e le n té s t  t e t t  a  k ö z é p isk o la i  ta n u ló k  sz ü n 
id e i n y a r a lá sá r ó l. A  n y a ra lá sb a n  6 b u d a p e s t i é s  3  v id é k i ta n u ló  
v e t t  r é sz t . A  n y a r a lá s  h e ly e  é s  k ö z é p p o n tja  M o d o r  v o lt ,  az o tta n i  
v e z e tő  és fe lü g y e lő  p e d ig  V a le n té n y  L . m od ori p o lg . isk . tan ár . V a len -  
té n y  és K ö p e sd y  S . j e le n té s e  sz e r in t , a  ta n u ló k  a  sz ü n id ő t m e g fe le lő  e llá tá s  
m e lle t t  ig e n  jó  b e o sz tá ss a l  és ig e n  é lv e z e te se n  tö ltö t té k  e l s  a  sz ü 
lő k  te lje se n  m eg  v o lta k  e lé g ed v e . A  v á la sz tm á n y  K ö p e sd y  S. a le ln ö k -  
n e k , m in t a n y a ra lá s ü g y e it  v e z e tő  b iz o ttsá g  e ln ö k é n e k  é s  V a le n tin y  
S .-n e k  m in t  az id e i  n y a ra lá s v e z e tő jé n e k  fá ra d sá g o s é s  ö n z e t le n  m ű k ö 
d é sü k é r t  k ö s z ö n e té t  sz a v a z o tt .

D r . S c h n á b l R ó b er t t itk á r  b e m u ta tta  a  k ö r ö k h ö z  s k ö r ö k  a la 
k ítá sa  v é g e t t  a  ta n á r i t e s tü le te k h e z  in té z e n d ő  fe lh ív á s  sz ö v e g é t . H e ly e s 
lé s s e l  tu d o m á su l v e tté k .

A  v á la sz tm á n y  dr. A le x a n d e r  B e r n á tn a k , m in t az e g y e s ü le t  
m u n k a p ro g ra m m já ra  n é z v e  ja v a s la t té te lr e  f e lk é r t  b iz o ttsá g  ta g já n a k  
in d ítv á n y á ra  e lh a tá ro z ta , h o g y  az e g y e s ü le t  m u n k a p ro g ra m m já n a k  
m e g á lla p ítá sa  v é g e t t  sz e p t. h ó  2 8 -á n  k ü lö n  ü lé s t  tart.

Ű j ta g o k u l b e lé p te k :  Szölgyémy F e r e n c z  é s  Weber Is tv á n  m is-



k o lc z i fő g y m n . ta n á r o k  (aj. P o lg á r  G y ö rg y ) é s  M. Diets: L a jo s  V . 
k ér . fő r e á lisk . ta n á r  (a j. dr В е к е  M .j

T o v á b b á  r en d k ív ü li ta g u l b e lé p e t t  dr. Sevic M ilá n  ta n á r  P o z s e -  
r o v á c z o n  S zerb iá b a n  (aj. Y o lf  G y ö rg y ).

Se. T.

A K Ö R Ö K .

A trsztenai kör sz e p tem b er  1 8 -á n  ta r to tta  e lső  ü lé s é t  D o r tsá k  
G y u la  k ö r e ln ö k  e lő lü lé se  m e lle t t ,  k in e k  in d ítv á n y á ra  a  k ör k im o n d o tta , 
h o g y  m in t ed d ig , ú g y  a  jö v ő b e n  is , m ár c sa k  te k in te t te l  az á lta la  
ta v a ly  b e n y ú jto t t  s a k ö r ö k  in te n s iv e b b  m ű k ö d é sé t  sü rg e tő  ja v a s la tá r a ,  
tő le  k i le lh e tő le g  b u zg ó  m ű k ö d é st  fo g  k ife jte n i.  S z ü k sé g e sn e k  ta r tja  
a zo n b a n , h o g y  a  k ö r i m u n k á ssá g  ism e r te té s é r e  a  K ö z lö n y  n agyob b  
té r r e l rendelkezhessék. V id é k e n  a  ta n á r v ilá g  fő le g  a  k ö r i m u n k á s
sá g b a n  d o k u m e n tá lh a tja  to v á b b k é p z é sé t  s iro d a lm i m u n k á ssá g á t. 
S zá m ta la n  h e ly e s  e sz m e , in d ítv á n y , é le tk é p e s  ta p a sz ta la t  v á lh a tik  íg y  
k ö z k in c sc sé  és s z o lg á lh a t  k ö lc sö n ö se n  ta p a sz ta lá su l az o k u lá sra . D e  
c sa k  a k k o r , h a  tü z e te s e n  ism e r te tik . A  m ik o r  a  d o lg o z a to k  cz ím e  s 
n e h á n y  sorb an  a ta r ta lo m  n a g y o n  is  c se k é ly  k iv o n a ta  lá t  n a p v ilá g o t,  
b iz o n y  e z e n  n em  n a g y o n  o k u lh a tn i. A z o n k é p e n  s z ü k sé g e s n e k  ta rtja  
a  k ö r , h o g y  a  v á la sz tm á n y  a  k ö r i in d ítv á n y o k a t , b á r m ily e n e k  
le g y e n e k  is a z o k  k ü lö n b e n , tá r g y a lja  le  és m o n d jo n  fe lö lö k  v é le 
m én y t. A  tr sz te n a i k ö r n e k  p. o. a  k ö r ö k  in te n s iv e b b  m ű k ö d é sé t  
sü rg e tő  ja v a s la tá t , bár a z t  az o k tó b e r i ü lé sb ő l te r je sz te t tü k  
b e , a  ta n é v  v é g é ig  n em  tá r g y a ltá k , c su p á n  a k ö z g y ű lé se n  r e flec -  
tá l t  arra  a  t itk á r  a m aga  je le n té sé b e n , m o n d v á n , h o g y  sz ü k sé g e s  v o lt  
az in d ítv á n y . A k k o r  m é g is  c sa k  k á r  v o lt  n em  tá r g y a ln i a  m aga  id e 
jé b e n  é s  a m aga  m ó d ja  sz e r in t . A  k ö r ö k  m in d e n e se tr e  m e g v á rh a tjá k , 
h o g y  a  m e n n y ib e n  k o m o ly  m u n k á ssá g o t fe jte n e k  k i, s  ta lán  m ű k ö d é 
sü k  sú ly r a  n é z v e  is  je le n tő s , s fő le g , h a  é le tr e  v a ló  in d ítv á n y n y a l á lla 
n a k  e lő , e  m ű k ö d é sü k b e n  é p e n  a  k ö z é p p o n t  á lta l te lje s  m érték b en  
g y á m o lít ta s sa n a k . I ly  m é ltá n y lá s  fo g ja  m e g a d n i a  k ö r ö k n e k  a le g e r ő 
seb b  im p u lsu st  a  k ita r tó  m ű k ö d é sr e , m íg  az e lle n k e z ő  e ljá r á s  a  m ég  
m e g le v ő  és m ű k ö d ő  c se k é ly  szám ú  k ö r ö k  fe lo sz lá sá r a  v e z e th e t .

S z ü k sé g e sn e k  ta r tja  a  k ö r  a z t  is , h o g y  a  K ö z lö n y n e k  b e k ü ld ö tt  
k ö n y v e k e t  a  s z e r k e sz tő sé g , mint ilyen bírálja meg, mondjon felőlük 
véleményt. E d d ig  c sa k  a k k o r  h o z o tt  a  K ö z lö n y  b ír á la to k a t, h a  ily e t  
v a la k i b e k ü ld ö tt . É s  a k k o r  is  m a jd n em  k iz á ró la g  ta n k ö n y v b ir á la to k a t .  
P e d ig  e z e k e t  a  k ö z o k ta tá s i ta n á c s  ú g y is  m eg b írá lja . H a  e n g e d é ly e 
z ik , m áris v a n  i lle té k e s  v é le m é n y ü n k  az i lle tő  ta n k ö n y v e k  fe lő l.  
E lle n b e n  nem  m in d en  k ö z é p isk o la i ta n á r  irta  m ű k e r ü l a  k ö z o k t.  
ta n á c s  e lé  b írá la tra .

N a g y o n  k ív á n a to s , h o g y  az i ly e n e k r ő l a K ö z lö n y b ő l, m in t h a tá 
r o zo tta n  k ö z é p isk o la i sz a k la p b ó l m e r íth e ssü n k  in fo r m a tió t. C zélszerű -
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n e k  m u ta tk o z n é k , h a  a  h iv a ta lo s  b ír á la to k a t  is  k ö z ö ln é  a  K ö z lö n y  
szó sze r in t:  a k k o r  nem  csa k  a  sz e r z ő , de  a  ta n á r v ilá g  a m aga e g é 
sz é b e n  te lje se n  in fo rm á lv a  v o ln a  e g y -e g y  ta n k ö n y v  e lő n y e ir ő l s h iá n y a i  
f e lő l ,  s  k ik i k ie g é s z íth e tn é  a  m aga ta p a sz ta la ta it  vagy  leg a lá b b  a zo k a t  
e g y b e v e th e tn é  a  h iv a ta lo s  b ír á la tta l. E z  ta r ta lm a ssá g  d o lg á b a n  sem  
v o ln a  a  K ö z lö n y  h á trá n y á ra . A  m i p e d ig  a té r t  i l le t i ,  i ly  fo n to s  d o l 
g o k n á l az  n e m  le h e t  a k a d á ly . A z  „ I ra ttá r “ cz ím ű  r o v a tb a n  
a  r e n d e le te k  m e lle t t  —  m e ly e k e t  e lv é g r e  is  a  k ö z é p isk o lá k  h iv a ta lb ó l  
m e g k a p n a k  —  a  h iv a ta lo s  ta n k ö n y v b ir á la to k  m é ltá n  h e ly e t  fo g la lh a t
n á n a k . V é g ü l a k ö r  sz ü k sé g e sn e k  ta r tja , h o g y  a  k ö z g y ű lé s i t é te le k e t  
a p r o g r a m m k ész ítő  b iz o ttsá g  j ó  id e je  k o rá n  á lla p ítsa  m eg , h o g y  a  
k ö r ö k  sza b a to sa n  le tá r g y a lh a ssá k  s  m ik é n t ta v a ly  a já n lo ttu k  —  s  
r észb en  ú g y  is  tö r té n t  —  a d o lg o z a to k  fő  irá n y eszm é i k e llő  id őb en  
a K ö z lö n y  h a sá b ja in  k ö z z é  té te s s e n e k .

E z u tá n  D ortsák G yula  f e lo lv a ss a  „ A  középiskolák szervezése és a z  
a d m in is tra tio “ cz ím ü  d o lg o z a ta  e lső  r é sz é t . T ö r té n e lm i v is s z a te k in té s t  
n y ú jto t t  a  X V I .,  X V II . é s  X V III . szá za d  ta n ü g y i m o zg a lm a iró l, m ajd  
a  r e fo r m á cz ió  é s  e lle n r e fo r m á c z ió  ü d v ö s h a tá sá t  ism e r te t te  a  h aza i 
ta n ü g y i fe j lő d é sr e . K im u ta tta , h o g y  a  X V I — X V I I I .  sz á z a d o k b a n  h a za i 
k ö z é p isk o la i  o k ta tá s ü g y ü n k  a  n é m e ta lfö ld i és n é m e to r sz á g i h u m a n ista  
p a e d a g o g u so k  r e n d sz e r e  a la p já n  á l lo t t  e g é sz e n  M á ria  T e r é z ia  „ R a tio  
e d u c a t io n is “-a  m e g je le n é s é ig . S z ó lt  e zu tá n  a  je z su itá k  ta n ítá s i r en d 
sz e r é r ő l, a  R a tio  a tq u e  in s t i tu t io  s tu d io r u m “ ró l. E z u tá n  az á llam -  
h a ta lo m  k ö z o k ta tá sü g y i in té z k e d é s e ir e  té r t  á t  é s  p e d ig  e lő b b  a  tö r 
v é n y h o z á s  in té z k e d é s e ir ő l  s z ó lo t t .  E z e k  az 1 5 4 8 .  V I ., V I I . é s  X Í I .  
tö r v é n y c z ik k e k , az 1 5 5 0 .  X IX . t .- c z ,  az 1 7 1 5 .  é v i L X X IV . t - c z .  é s  
az 1 7 2 3 ,  é v i L X X . t .-c z  az á lla m i fe lü g y e le t  m e g a lk o tá sá r ó l. E r r e  
az á lla m h a ta lo m  r é sz é r ő l a  k o r m á n y z a t k ö r é b e n  t e t t  in té z k e d é s e k e t  
ism e r te tte  az 1 7 1 5 .  é v i L X X IV . é s  az 1 7 2 3 .  é v i L X X . t .- c z .  v égre-  
r e h a jtá sa  tá rg y á b a n , to v á b b á  a  „ C a r o lin a  r e s o lu t io !'- t  a  p r o te s tá n so k  
i s k o la i  ü g y é b e n , I I I .  K á r o ly  1 7 3 3 .  é v i  m á r cz iu s  7 - ik i  r e n d e le té t  s 
az e z t  m e g ú jító  1 7 3 4 .  ju n iu s  5 - ik i  k ir á ly i le ir a tr ó l. K ö v e tk e z e t t  
e zu tá n  a  „ R a tio  e d u c a t io n is “ e m líté s e , m a jd  a T h u n - fé le  r en d sz e r  s 
e n n e k  a la p ja  az  E x n e r -B o n itz  c s in á lta  „ O i'g a n isa tio n s  E n tw u r f“ , m ely  
a  m o sta n i g y m n a siu m  a la p ja . S z ó lt  to v á b b á  az E ö tv ö s  báró te r v e z te  
r e fo r m o k r ó l, a  r e á lisk o lá k  d iv a tá r ó l, P a u le r  é s  T r e fo r t  in té z k e d é s e i
rő l. J e lle m e z te  k ö z é p isk o la i  ü g y ü n k e t  az a lk o tm á n y o s  a e ra  b e k ö s z ö -  
n é se  e lő t t .  N e m  v o lt  n e m z e ti  k ö z é p isk o lá n k , m e rt a z o k  fe le k e z e t i  s  
b iro d a lm i á lla m i sz e m p o n to k  a la p já n  s z e r v e z te tte k , K im u ta tta  to v á b b á , 
h o g y  b ár e d d ig e lé  c sa k  r é s z le te k b e n  tö r té n te k  e g y e s  v á lto z ta tá so k ,  
n a g y , az  e g ész  k ö z é p isk o la i  ta n ü g y et á ta la k ító  refo rm  p e d ig  n em  lé te  
sü lt , a n n á l in k á b b  so k  b e c se s  in té z k e d é s  tö r té n t  a  k ö z é p isk o lá k  b en ső  
ta n ü g y i á lla p o ta i r e n d e z é se  te r é n . F ö le m lít i  i ly e n e k  g y a n á n t az  e lső  
„ G y m n a siu m i ta n te r v  é s  ó r a b e o sz tá s“ - t  ( 1 8 7 1 .  é v i 2 0 , 8 5 5 .  sz . r .) ,  a  
m e ly  az  1 8 7 7 / 8 .  ta n é v  v é g é ig  fe n n á llo tt , to v á b b á  az 1 8 7 8 .  é v i
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1 8 ,9 3 0 .  sz . r . b e h o z o tt  ta n te r v v á lto z ta tá s t  ( átm eneti ta n te r v ) , az  1 8 7 9 .  
é v i  1 7 ,6 3 0 .  sz  a. é s  1 8 8 0 .  év i 1 6 ,1 7 9 .  sz. a. r e n d e le t te l  é le tb e 
lé p e t t  ta n te r v e t ,  az 1 8 8 3 .  év i 2 6 , 7 7 6 .  sz . a. r e n d e le t te l  m ó d o s íto tt  
ta n te r v e t , a  helyi ta n te r v e k e t  ( 1 8 8 7 .  é v i 8 , 6 1 9 .  sz . r .)  a  módszeres 
ta n á c sk o z á so k a t  ( 1 8 8 7 .  é v i 2 ,7 5 2 .  sz. r .) a g y m n a siu m i é s  r e á lisk o la i  
utasításokat, az 1 8 7 6 - ik i  rendtartást ( 1 2 ,7 8 1 .  sz . r .) a  legújabb r en d 
ta r tá s t  ( 1 8 9 0 .  é v i 2 3 , 5 8 3 .  sz . r .)  v é g ü l j e le n le g i  m in isz te r ü n k  a e r á -  
já b a n  ú g y szó lv á n  m in d e z e k  b e t e t ő z é s é t : a z  állandó tanm eneteket ( 1 8 8 8 .  
é v i 2 1 , 1 9 9 ,  sz . r .) M in d e n k in e k  e l k e l l  ism e rn ie , h o g y  —  fő le g  C sák y  
g r ó f  m in isz te r , B e r z e v ic z y  A lb e r t dr. á lla m titk á r  é s  K la m a r ik  J á n o s  
d r ., m . t. a  k ö z é p isk o la i  ü g y o sz tá ly  v e z e tő jé n e k  a e g is e  a la t t  a b e lső  s z e r v e z 
k e d é s  te r é n  ig en  so k  b e c se s  a lk o tá s  tö r té n t . M o st  az  e g y sé g e s  k ö z é p 
isk o la  m e g o ld á sa  k e r ü l n a p iren d re . E rre  n a g y  idő kell. A d d ig  n em  
sza b a d  m e g á lla n u n k  a  belső s z e r v e z k e d é s n e k  e d d ig  ü d v ö se n  fo ly ta to tt  
m u n k á já v a l. K ö z é p isk o lá in k  n e v e lő -o k ta tá sa  sz ín v o n a lá t  e m e ln ü n k  k e ll,  
a z  ig a z g a tá s t  é s  v e z e té s t  m ég  in te n z iv e b b é  k e ll  te n n ü n k , a  f e lü g y e le 
te t  k ite r je sz te n ü n k , a  g y a k o r la to t  sz a b á ly o z n u n k , az a d m in is tr a tió t  
le h e tő le g  e g y sz e r ű s íte n ü n k , az isk o la i  é le te t  m in é l sz a b á ly o sa b b á  és  
e g y ö n te tű b b é  te n n ü n k . M in d e z e k n e k  a  n a g y  r e fo r m o t m e g  k e ll  
e lő z n iü k . A z  egységes középiskolának a közép isko la i benső tanügy i 
kérdések lehető teljes és m inél tisztu ltabb  m egoldását készen kell ta lá ln ia . 
P e d ig  isk o la i  d o lg o k b a n  n e k ü n k  m ég  fo ly to n - fo ly v á s t  h a la d n u n k  k e ll.

Kotunovics Győző, a  k ö r  je g y z ő je .

V E G Y E S E K .

M é lt, é s  ft. Kaczvinszky Viktor, a  já sz ó -p r é m o n tr e i k a n o n o k -  
ren d ű  sz e r z e te s  ta n á r o k  fő p a p ja  s e g y e s ü le tü n k n e k  is  t is z te le tb e li  
ta g ja , f. é ’ sz e p te m b e r  h ó  2 1 -é n  é r te  m eg  J á sz ó n  á ld o z ó p a p sá g á n a k  
fé lsz á z a d o s  ju b ile u m á t, m e ly e t  a  r en d ta g o k  a k e g y e le te s  r a g a sz k o d á s  
tö b b fé le  b e c se s  é s  é r té k e s  n y ilv á n u lá sa iv a l t e t te k  e m lé k e z e te s sé .  
A  K a ssá n , N a g y v á r a d o n  s R o zsn y ó n  m ű k ö d ő  fő g y m n a siu m i ta n á r o k  
ig a z g a tó i s ta n á r k ü ld ö tte i  c sa t la k o z ta k  a  k ö z p o n ti s  le le s z i  ta g o k h o z  s 
a  h á la a d ó  is te n i  t is z te le t  u tá n  á tn y ú jto ttá k  sz e r e te ta já n d é k a ik a t  agg  
fő n ö k ü k n e k , m e ly e k  k ö z ö t t  le g b e c se se b b  az a  fő p a p i m e llk e r e sz t ,  
n y a k lá n c z , m e ly e t  az E g g e r  te s tv é r e k  fő v á r o si m ű in té z e te  r e n a is sa n c e  
s t ílb e n  d rága  k ö v e k k e l k ir a k v a  é r té k e se n  s m ü iz lé s se l á l l í to t t  k i. 
A  n a g y érd em ű  r en d fő n ö k  m e g ér t ö tv e n  é v é n e k  tö b b  m in t f e le  a  k ö z é p 
isk o la i ta n ü g y  le lk e s  s b u zg ó  g y a k o r la t i sz o lg á la tá b a n  t e lt  e l. P á ly á 
j á t ,  e g y e te m i ta n u lm á n y a in a k  b e fe je z é se  u tá n , 1 8 4 0 - b e n  m in t n e v e lő  
k e z d te  m e g  a b á ró  S e n n y e i c sa lá d n á l, h o l n ö v e n d é k e  v o lt  S e n n y e i  
T á l b áró , a  k é ső b b i n a g y n ev ű  á lla m férfiú . 1 8 4 1 — 4 3 - ig  ta n á r k o d o tt  
a  lő c s e i  g y m n a siu m b a n , m e ly e t  a k k o r  r en d je  lá to t t  e l. 1 8 4 4 — 5 0 - ig
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a  k a ssa i k ir . j o g -  s b ö lc se le t i  a k a d ém iá n  a  t is z ta  s a lk a lm a z o tt  m en y-  
n y isé g ta n  n y ilv á n o s  r en d e s  ta n á ra  v o lt , e v é g e t t  a b u d a p es ti m . k ir. 
tu d o m á n y -e g y e te m e n  sz a k v iz sg á la tta l sz e re zv é n  m eg  a ta n á r i k é p e s s é 
g e t. 1 8 5 1 — 5 3 .  a k a ssa i, 1 8 5 4 — 5 5 -b e n  a n a g y v á ra d i főgym n asiu m  
m e n n y isé g ta n  ta n á ra , m e ly  u tó b b i h e ly en  ta n ítv á n y a i k ö z ö tt  m ár a k k o r  
n a g y o n  k itű n t  S z ilá g y i D e z s ő , a m o sta n i ig a zsá g ü g y i m in is te r . 1 8 5 6 — 6 5 - ig  
a  r o z sn y ó i fő g y m n a siu m o t o ly  h a za fia sá n  ig a z g a tta , h o g y  a  fe lső b b  ta n 
h a tó sá g g a l a  n é m e t n y e lv  h e ly e t t  la t in u l é r in tk e z e t t ,  p e d ig  b esz é d b e n  
s írá sb a n  k itü n ő e n  b írja  a  n é m e t n y e lv e t  s a  ta n tá r g y a k  n é m e t n y e l
v e n  v a ló  ta n ítta tá sá t  i s  e lle n sú ly o z n i tu d ta  a  m a g y a rra l, a  m ié r t  is  a 
r o z sn y ó i főg y m n a siu m  a k k o r  e g y ik e  le t t  a fe lv id é k  le g k e r e se tte b b  
k ö z é p isk o lá in a k , ta n u ló i k ö z ö tt  so k  k é ső b b i j e le s  h a zafiva l, m in t pl. 
G rü n w a ld  B é la . 1 8 6 6 — 6 7 - ig  a k a ssa i fő g y m n a siu m  ig a z g a tó ja  v o lt  s 
itt  é r te  ő t  r e n d jé n e k  b iz a lm a , m e ly  á lta l a  k ir á ly i k e g y b e  m in t e lső  
h e ly r e  a já n lo tt , 1 8 6 7 .  o k tó b er  2 0 -á n  a  r en d  p r é p o s t ja -  s  p ra e lá tu sá -  
n a k  n e v e z te te t t  k i. A z ó ta  az e g y h á z i s g a z d a sá g i ü g y e k e n  k ív ü l k iv á ló  
g o n d o zá sb a n  r é s z e s ít i  a r en d  n é p isk o la i,  d e  fő le g  k ö z é p isk o la i tan -  
ü g y é t. Ir o d a lm i m u n k á ssá g a  sz ű k  té rr e  s z o r ítk o z ik , d e  a la p o s  m e n n y i-  
s é g ta n i, p a e d a g o g ia i s b ö lc s e le t i  tu d á sra  s m é ly  e lm é re  v a ll. 
A  r en d ta g o k  sz é p e n  s ik e r ü lt  „ Ü n n e p i d a l“ -la l is  k ife je z ik  ö r ö m - s 
h á la é r z e lm e ik e t , m e ly n e k  eg y  p é ld á n y a  h o z z á n k  is  b e k ü ld e te t t  a  R ig ler  
c z é g  d ísz e s  k iá llítá sá b a n , r e n a is sa n c e  s t ilü  c z ím la p p a l s a  h á tsó  té r s é 
g e n  a  já sz ó i p r é p o stsá g  k e d v e s  k é p e c sk é jé v e l .  U g y a n e z  a lk a lo m ra  
j e le n t  m e g  a  r en d  1 8 9 1 — 9 2 - ik  ta n é v é n e k  tö r té n e lm i „ S c h e m a tim u s“ -a, 
eg y  2 1 6  la p ra  te r je d ő  d e r ék  illu s tr á lt  d íszm u n k a , m e ly r ő l a  b en n e  
fo g la lt  ta n ü g y tö r té n e lm i s s ta t is z t ik a i a d a to k  s v o n a tk o z á so k  m ia tt  
m á sk o r  k ív á n u n k  m e g em lék ez n i.

A piaristák új provincziálisa. A magyarországi kegyes tanító-rend nagy 
káptalanja július 23-án tartott ülésén L éva y  Imre budapesti főgymnasiumi 
igazgatót, egyesületünk választmányi tagját, választotta meg provincziálissá 
Kalmár Endre helyére, ki daczára, hogy újból egyhangúlag megválasztották, 
díszes állásáról lemondott. Lévay Imre, az új provincziális, 1842. novem
ber 10-én született Makón. 1861-ben öltözött be és 1867-ben lett áldozópappá. 
H uszonha t évet töltött a  ta n á r i és igazgatói pá lyá n . Váczon 2, Buda
pesten 7 esztendeig tanított. 1874-ben megválasztották veszprémi házfőnöknek 
és gymnasiumi igazgatónak. Tizenhárom évig működött e minó'ségben, meg
nyerve az egész város rokonszenvét a társadalmi téren is. Egy ideig a 
«Veszprém» czímű lap kiadótulajdonosa és szerkesztője volt, majd a «Veszprémi 
Közlöny»! alapította, mely ma is az ő kiadásában és szerkesztése alatt 
jelenik meg. Lévaynak nagy része van abban, hogy a veszprémi hatosztályú 
gymnasium főgymnasiummá alakult át. A budapesti főgymnasium igazgató
jává ezelőtt négy évvel választották meg Lévay Imrét. A fővárosban is csak
hamar közkedveltségre tett szert a szeretetreméltó, művelt és kiváló szónoki 
tehetségű férfiú. Új és díszes tisztségében mi is üdvözöljük s reméljük, hogy 
egyesületünk iránt ezentúl is bar-áti jó indulattal fog viseltetni.
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Nyugdíjazás. B o th á r  D ániel, a természetrajz tanára a pozsonyi ev. 
lyceumban, az új tanévvel elvált tanszékétől. A konvent teljes fizetéssel 
nyugdíjazta. Bothár Dániel 1816-ban született Beszterczebányán s a gymna- 
siumi tanfolyam befejezése után a mérnöki szakot végezte Budapesten. Nehány 
évig nevelősködött Szirmay és Földváry családoknál s 1852-ben meghivatott 
a selmeczi lyceum mennyiségtan-természetrajzi tanszékére. Ott csak két évig 
működött; 1854-ben megválasztatott a pozsonyi lyceum ugyanazon tanszé
kére. A tanári pályán 39 évig működött. Mint 75 éves aggastyán, mint a 
tanári kar nestora búcsúzott el a kathedrától, hogy a megérdemlett nyuga
lomba lépjen. A pozsonyi lyceum Bothár Dániel tanárnak sokat köszön. 0 
volt a természetrajzi múzeum tulajdonképeni megteremtője. Igen szép külö
nösen az ásvány- és botanikai gyűjtemény. A konvent a nyugalomba lépő 
tanárnak érdemeinek teljes elismerése és méltatása mellett, jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott tanári működéséért s azt neki dr. Dobrovits M átyás, 
az iskolai tanács elnöke, a háladatosság szavai kíséretében kézbesítette. 
Utódja a természetrajzi tanszéken Szép Rezső, a sümegi reáliskola volt 
tanára.

Halálozások. R ózsay E m il, a pozsonyi kir. kath. gymnasium rendes 
tanára, 1891-ik évi július hó 16-án szivszélhüdésben rövid szenvedés után 
elhunyt Pozsonyban. 'Született 1839-ben Kassán, hol 84 éves atyja. Rózsay 
Ferencz. most is él mint Kassa városának nyugalmazott főmérnöke. A gym- 
nasiumot szülővárosában végezte, a természettudományokat a bécsi egyete
men hallgatta s a tanári vizsgálatot 1863-ban Budapesten állotta ki. Tanár
kodon 1861—1891. és pedig két évig a selmeczi kath. gymnasiumban, egy 
évig a kassai főreáliskolában, egy évig az eperjesi és 26 évig a pozsonyi 
kir. kath. gymnasiumban. Legszebb emléke a pozsonyi kir. kath. gymnasium 
természetrajzi gyűjteménye, mely ritkítja párját. Irodalmi tevékenysége: 
Catalogus Coleopterorum Cassoviae et Posonii inventorum. Pozsony, 1868. 
Némely félreismert emlősök és madarak. Pozsony, 1872. Pozsony és kör
nyéke nagy lepkéinek jegyzéke. Pozsony, 1878. Enumeratio Coleopterorum 
posoniensium. (Adalék Pozsony rovarfauniájának ismertetéséhez). 1873—75. 
Vortrag über die Reblaus. 1875. Vortrag über die Nordpolexpedition in 
den Jahren 1868—70. Pozsony, 1872. Rózsay Emil jeles festő is volt. Állat-, 
táj- és genrefestményei több ízben voltak kiállítva Budapesten. Pozsonyban, 
Bécsben, Prágában. Az elhunyt jó tanító, jó nevelő, jó kartárs, hű barát és 
ritka becsületes ember volt. Áldott legyen emlékezete 1 — Az erzsébetvárosi 
r. kath. gymnasium tanártestülete jelenti, hogy Török József nyug. gymn. 
tanár, ki ez intézetnél 30 éven keresztül működött, június hó 16-án, életének 
73. évében meghalt. — A nagybecskereki közs. fó'gymnasium tanárai jelen
tik, hogy kartársuk, dr. N yá ry  Ferencz főgymn. r. tanár, életének 58. tanár- 
dásának 23. évében szeptember 14-én meghalt. Nyugodjék békében. — 
G railich F rig yes József, a pozsonyi ev. lyceum nyugalmazott tanára, meg
halt 1891-ik évi július hó 5-én 95 éves korában. Grailich született 1797-ben 
márczius hó 20-án Zurányban, Mosonymegyében. Gymnasiumi, philosophiai 
és theologiai tanulmányai elvégzése után a pozsonyi ev. lyceum tanárává



lett s ezen minőségben 1822—1876. működött. Tanította a latin, német nyel
vet és a vallástant. 1872-ben ünnepelte tanárkodásának 50 éves jubileumát, 
mely alkalommal érdemeinek elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet 
kapta. 1876 óta nyugalomban élt s életének utolsó tavaszáig derült kedély- 
lyel művelte kedves kis kertjét a kecskekapu közelében. Oly magas kort a 
jelenkor tanárai alig fognak elérni!

Új tankerületi beosztások. Ő cs. és apóst. kir. Felsége f. évi július 10-én 
Gasteinban kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben elrendelni mél- 
tóztatott, hogy a beseterczei és száserégeni ág. ev. gymnasiumok, a csik- 
som lyói kath. gymnasium, a seékelyudvarhelyi állami főreáliskola, az ottani 
kath. és ev. ref. főgymnasium s a székelykeresztúri unitárius gymnasium a 
nagyszebeni tankerületbó'l kihasíttatván, a kolozsvári tankerülethez csatoltas- 
sanak, az állami kezelésbe veendő erzsébetvárosi gymnasium pedig a kolozs
vári tankerületből kivétetvén, a nagyszebeni tankerületbe bekebeleztessék. 
Ezen rendelkezés már az 1891/2. tanév kezdetén hatályba lép.

Állami ellátásba átvétel. A vallás- és közoktatási minister a fejlesz
tés alatt álló debreczeni városi 6 osztá lyú  reá lisko lá t az 1891/2. tanévve 
kezdődó'leg állami ellátásba vette. E reáliskolánál az 1891/2. tanévben a 
hetedik, az 1892/3. tanévben pedig a nyolczadik osztály meg fog nyittatni, 
s ez utóbbi évtől kezdve az intézet érettségi vizsgálat tartására is jogosítva 
lesz. — A vallás- és közoktatási minister továbbá az erzsébetvárosi algym- 
nasiumot is az 1891/2. tanévvel kezdődó'leg állami ellátásba vette.

Teljes középiskolává való fejlesztés. A  ró zsa h e ly i ka th . jellegű városi 
a lg ym n a s iu m  állami segélylyel az 1891/2. tanévvel kezdődőleg fokozatosan 
főgymnasiummá fejlesztetik. Az intézetnél az 1891/2. tanévben az ötödik, az 
1892/3. tanévben a hatodik, az 1893/4. tanévben a hetedik, az 1894/5. tan
évben pedig a nyolczadik osztály meg fog nyittatni és ez utóbbi évtől kezdve 
az intézet érettségi vizsgálat tartására is jogosítva lesz.

Zarándoklat Rómába. Szeptember 26-án zarándoklat indult Budapestről 
Rómába gonzagai szent Alajos sírjához. E zarándoklat tiz napot vesz igénybe. 
Egyházi körökből nyilvánított kérelem folytán a vallás- és közokt. ministerium 
megengedte, hogy a rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolák ama 
k. vall. tanulói, kik e zarándoklatban való részvételök szándékát szülőik 
Írásbeli engedélye mellett az igazgatóságnál idejekorán bejelentik s a zarán
doklatban tényleg részt vesznek, a mondott czélból tiz nap tartamára az 
előadásoktól fölmentessenek, illetőleg mulasztott leczkeóráik igazoltaknak 
tekintessenek.

Köszönet nyilvánítások. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister 
köszönetét nyilvánított: Kem pelen  Rudolf nyug. m. kir. pénzügyi tanácsos
nak. ki az egri kath. főgymnasiumnak 9210 példányból álló szakszerűen 
rendezett rovargyüjteményt ajándékozott ; Csikvárm egye törvényhatósági 
bizottságának , minthogy a csiksomlyói római kath. főgymnasium részéről 
az orsz. tornaversenyen résztvett 22 ifjúnak utazási és egyenruházati költ
ségekre 440 frtot szavazott meg.

18
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Keleti kereskedelmi tanfolyam. «A kereskedelmi pályára készülő egyé
neknek alkalmat akarván adni arra, hogy a kelet főbb nyelveivel, továbbá 
kereskedelmi, néprajzi és egyéb viszonyaival megismerkedjenek s ezáltal 
egyrészt kibővítsék azt a kört, a melyben előmenetelüket kereshetik, más
részt pedig beléphessenek ama tényezők sorába, a melyeknek hivatásuk oda 
hatni, hogy kereskedelmi köreinek figyelmöket mindinkább kelet felé irányoz
zák» : a vallás- és közokt. minister, a kereskedelemügyi m. kir. minister úrral 
egyetértőleg és hozzájárulásával, a legközelebbi tanévben a budapesti keres
kedelmi palota épületében és ezen akadémia igazgatójának vezetése alatt 
<keleti kereskedelm i ta n fo lya m o t» léptetett életbe, melynek első évfolyama 
szeptemberben nyílt meg. — A keleti kereskedelmi tanfolyam szervezetét a 
szabályzatnak következő pontjai világítják meg: A keleti kereskedelmi tan
folyam két évre terjed. A tanfolyam hallgatói rendesek és rendkívüliek. Ren
des hallgatóknak a tanfolyam első évébe azok vétetnek fel: a) a kik vala
mely kereskedelmi akadémián vagy középiskolán zárvizsgálatot tettek, vagy 
az általános középiskola végzése után az egy évi szaktanfolyamot végezték és 
minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot nyertek ; b) a kik a keres
kedelmi pályán vannak elfoglalva, a 18 éves kort elérték és felvételi vizs
gálat útján tanúságot tesznek arról, hogy a kereskedelmi szaktárgyakban 
legalább azzal a jártassággal bírnak, mint azok, a kik a kereskedelmi közép
iskolai zárvizsgálatot elégséges eredménynyel tették le. A tanfolyam második 
évébe mint rendes hallgatók csak azok vehetők fel, a kik az első év minden 
tantárgyából megfeleltek. Rendkívüli hallgatónak felvétetik mindenki, a ki a 
kereskedelmi szakmában van elfoglalva és az általa választandó tárgyak meg
értéséhez kellő előképzettséggel bír, A keleti kereskedelmi tanfolyam tantár
gyai a következők : a) R o m á n  nyelv, b) Szerb és bulgár nyelv, c) Török 
nyelv, d) Új-görög nyelv, E nyelvek mindenikére az I. és II. évben heti 
6—6 óra fordíttatik. Minden rendes hallgató köteles e nyelvek közűi legalább 
kettőt (a szerb nyelvvel kapcsolatos bulgárt külön nyelvnek nem számítva) 
szabad választása szerint tanulni, e) A  Kelet n ép ra jzi és történeti ism er
tetése. az I. és II. évben, heti 3—3 órában, f) K ereskedelm i földrajz, főtekin
tettel Magyarország és a szomszédos keleti tartományok kiviteli, beviteli és 
termelési viszonyaira. I. és II. év, heti 2—2 óra. g) V ám ügy és kü lkeres
kedelem, kapcsolatban a  jogismével és ko n zu li ügygyei. I. és II. év, heti 
2 — 2 órában, h) Közlekedésügy. I. és II. évben, heti 2—2 órában, i) F ra n cz ia  
nyelv. I. és II. év, heti 2—2 órában. Társalgási és levelezési gyakorlatok, 
k) T a n u lm á n y i k irá n d u lá so k  a keletre való kivitel szempontjából nevezetes 
ipari és kereskedelmi telepekre és a keletre. A tanfolyam II. évének 
végével azok, a kik az év folyamában minden tantárgyból megfeleltek, végvizs
gá la tra  bocsáttatnak. A tanfolyamnak azon hallgatói; a kik a 'tanfolyamot jeles 
eredménynyel végezték, a kereskedelemügyi m. kir. minister úr által a kereske
delmi múzeum kirendeltségeinél a jövőben betöltendő állomásokra való alkal
mazásánál és az általa alapított kereskedelmi utazási ösztöndíjak adományo
zásánál is lehetőleg figyelemben fognak részesíttetni. A tanfolyam rendes 
hallgatói, előleges évnegyedes részletekben 40 frt évi tandíjat fizetnek. Jeles 
előmenetelű szegény hallgatók a tandíj fizetése alól egészen vagy részben
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fölmenthetó'k. Rendkívüli hallgatók az általuk hallgatott tantárgyak minden 
heti órája után egész évre 5 frt tandíjat fizetnek, mely az év elején egy 
összegben befizetendő'.

Ösztöndíjpályázat. A néhai V ághy  Ferencz-féle alapítványnál az 1891/2. 
tanév kezdetétől két évi 210 frtos ösztöndíj töltendő be. Az alapító levél 
értelmében ezen ösztöndíjakra igényt tarthatnak: első sorban Vághy F. 
Xaver testvéreinek utódai, második sorban neje, szül. Seywerth Katalin 
testvéreinek utódai és pedig oly tanulók, kik reáliskolát, gymnasiumot vagy 
egyetemet látogatnak. Rokonok nem létében, más sopronvárosi s polgári 
családból származó gyermekek részesülnek azokban. Ezen ösztöndíjak Sopron 
városa tanácsa által adományoztatnak. A folyamodók felhivatnak, hogy kér
vényeiket az 1891. évi október hó Jő-ig Sopron sz. kir. város polgármesteré
hez juttassák el.

Igazgatói kinevezések és áthelyezések. A vallás- és közokt. m. kir. 
minister előterjesztésére ő Felsége kinevezte, illetőleg megengedte, hogy 
áthelyeztessenek:

Dr. M argalits Ede, zombori állami főgymn. r. igazgató, igazgatói czí- 
mének és jellegének megtartásával, r. tanári szolgálatra a budapesti VII. kér. 
áll. főgymnasiumhoz.

Gerevich Gusztáv, fehértemplomi főgymn. r. igazgató, r. igazg. minő
ségben a zombori áll. főgymnasiumhoz.

H im p fn er  Béla, jászberényi főgimn. igazgató, az aradi főgymnasium 
és fó'reáliskola eddig egyesítve volt igazgatása kettéválasztatván, az aradi 
főgymnasium r. igazgatójává.

B oros Vida, aradi főgymn. r. tanár, az aradi főreáliskolához egyelőre 
ideiglenes igazgatóvá.

O rm ay Sándor beregszászi áll. alreálisk. ideigl. igazgatót, ez intézet 
igazgatójává.

V olf György budapesti középisk. tanárképző-intézeti gyakorló főgymn. 
tanárt és helyettes igazgatót, ez intézet igazgatójává.

Dr. Gerevich Emil beszterczebányai áll. f. leányisk. igazgató-tanárt 
a kassai áll. főreáliskola r. igazgatójává.

Kinevezések. A vallás- és közokt. m. k. minister kinevezte:
M ally  Nándor trencséni f. leányisk. r. tanárt a nagykállói reáliskolá

hoz r. tanárrá.
Hegedűs Pál temesvári f. leányisk. r. tanárt a beregszászi reáliskolá

hoz r. tanárrá.
Vendl Aladár gyergyó-ditrói polg. iskolai igazgatót a nagyváradi reál

iskolához r. tanárrá.
F uchs Károly pozsonyi f. leányisk. r. tanárt a pancsovai áll. főgym

nasiumhoz r. tanárrá.
B ittenbacher Miklós pancsovai főgymn. h. tanárt a temesvári f. leány

iskolához r. tanárrá.
18*



264

Gurnesevics Lajos aradi főgymn. h. tanárt a munkácsi ál), gymna- 
siumhoz végleges r. tanárrá.

Gross Jakab temesvári főreálisk. latin nyelvi r. k. tanárt a munkácsi 
áll. gymnasiumhoz r. tanárrá.

Oláh Béla székely-udvarhelyi áll. főreálisk. h. tanárt, ez intézethez 
végleges r tanárrá.

Lichtenegger Győző pozsonyi áll. főreálisk. h. tanárt, a pozsonyi áll. 
főreáliskolához r. tanárrá.

Gogh Gyula munkácsi áll. gymn. h. tanárt, ez intézethez végleges r. 
tanárrá.

G rittner Gyula pozsonyi tanker, főigazg. tollnokot, a pozsonyi kir. k. 
főgymnasiumhoz végleges r. tanárrá.

Dr. Tem esváry János aradi főgymn. h. tanárt, a zombori áll. főgym
nasiumhoz végi. r. tanárrá.

L ászló  Dávid volt erzsébetvárosi k. gymn. tanárt 
M árton  Dávid » » > » »
B ulyovszky  Sándor selmeczbányai k. gymn. h. tan. 
F azekas Sándor,
Beczner Frigyes, volt Debreczen
H a rm a th  Gergely, városi reálisk.

tanárokatIP iribauer  Alajos,
Z im m erm a n n  Gyula)
K ardos  Albert, szentesi gymn. t. 
Illés Gyula hódmezővásárhelyi ev. 

udvarhelyi áll. főreáliskolához r. tanárrá.

az áll. ellátásba átvett 
erzsébetvárosi gym
nasiumhoz végleg, r. 

tanárokká.
az áll. ellátásba átvett 
debreczeni reáliskolához 
végleges r. tanárokká, 

Fazekas Sándort bízva meg 
az igazgatói teendők ideiglenes 

ellátásával, 
ref. főgymn. tanárt, a székelv-

B akó  István lévai k. főgymn. h. tanárt, a zsolnai kir. k. gymnasium
hoz végi. r. tanárrá.

F irbás Nándor beszterczebányai kir. tank. főigazg. írnokot, a szegedi 
kir. tank. főigazgatóhoz Írnokká.

B r. Flesch zombori gyak. orvost, a zombori áll. gymnasiumhoz, tisz
teletbeli minőségben, iskolaorvossá, és egészségtan-tanárrá.

A z  államsegély ir á n t  m egkötött szerződésben gyökerező jogánál fo g va :
H osszú  Lajos debreczeni ev. ref. főgymn h. tanárt rajztanárrá a 

zilahi ev. ref. főgymnasiumhoz.
N agy Gyula polg. isk. tanítót, a kolozsvári unitárius főgymnasiumhoz 

r. rajztanárrá.
P ap  Lajos mezőtúri gymn. tanárt, a sepsi-szentgyörgyi áll. segélyezett 

ev. ref. főgymnasiumhoz r. tanárrá.
Végh Endre oklev. tanárjelöltet, a sepsi-szentgyörgyi áll. segélyezett 

ev. ref. főgymnasiumhoz r. tanárrá.

Áthelyezések. A m. k. vallás- és közokt. minister áthelyezte :
B a rn a  Mihály ungvári kir. k. főgymn. r. tanárt, a jászberényi áll 

segélyezett főgymnasiumhoz r. tanári minőségben és helyettes igazgatónak.
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Dr. D arva i Móricz dévai állami főreáliskolai r. tanárt az aradi k. 
fó'gymnasiumhoz r. tanári minőségben.

Egyed  Mózes pancsovai áll. főgymn. r. tanárt r. tanári minőségben 
a dévai áll. főreáliskolához.

Dr. Szom batiig  István kecskeméti főreálisk. r. tanárt a nagyváradi 
áll. főreáliskolához.

P echdny Adolf temesvári f. leányisk. r. tanárt r. tanári minőségben 
a pozsonyi f. leányiskolához.

V arga  Ottó aradi főgymn. r. tanárt r. tanári minőségben a budapesti
II. kér. k. k. fó'gymnasiumhoz.

Czógler Alajos szegedi főreálisk. r. tanárt r. tanári minőségben a 
budapesti VI. kér. áll. főreáliskolához.

D r. B od ies  Ferencz újvidéki k. k. főgymn. r. tanárt r. tanári minő
ségben a budapesti VI. kér. állami fó'reáliskolához.

Valló Vilmos székely-udvarhelyi főreálisk. r. tanárt r. tanári minőség
ben a kassai fó'reáliskolához.

Ferencz Valdemár fehértemplomi állami főgymn. r. tanár r. tanári 
minőségben az eperjesi k. k. fó'gymnasiumhoz.

Hegyessy Károly Ferencz József-neveló'intézeti másodneveló't és főgymn. 
r. tanárt, rendes tanári minőségben a fehértemplomi áll. főgymnasiumhoz.

D r. S im on  József zombori áll. főgymn. r. tanárt a szolnoki áll. fó'gym
nasiumhoz r. tanári minőségben.

K irá ly  Pál dévai főreálisk. r. tanárt r. tanári minőségben a fehér
templomi áll. főgymnasiumhoz, s egyúttal e tanintézet igazgatói teendőinek  
ideiglenes ellátásval bízta meg.

K em ény  Frigyes brassói áll. főreálisk. r. tanárt r. tanári minőségben 
az egri áll. reáliskolához, s egyúttal e tanintézet igazgatói teendőinek  ideig
lenes ellátásával bízta meg.

B erg m a n n  Ágost zombori áll. főgymn. r. tanárt r. tanári működésben 
az egri áll. reáliskolához.

K ovaliczky  Antal székely-udvarhelyi főreálisk. r. t. j r. tan. minőségben
B a lu g yá n szky  Béla zsolnai gymn. r. t. \ az áll. ellátásba
L aczkó  Károly, 1 . . . . . . . . .  I átvett debreczeni
Jaszencsák  Sándor, j naS>szó'lló'si főrálisk. r. t. J reáliskolához.
T m d k  József beszterczebányai k. k. főgymn. r. tanárt a nagyszebeni 

áll. fó'gymnasiumhoz r. tanári minőségben.
Gottl Rezső soproni áll. főreálisk. r. tanárt a beszterczebányai k. k. 

fó'gymnasumhoz r. tanári minőségben.

Megerősítések. A vallás- és közokt. m. k. minister véglegesen meg
erősítette :

Dr. Jo h n  Károly brassói állami főreáliskolai rendes tanárt.
Christe Károly pozsonyi » » » »
K nüppel Gyula » » > > »
B ittera  Károly » » » > »
D r. T ü rr  Lajos » » » » »
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Z sam dr  Lajos pécsi állami főreáliskolai rendes tanárt. 
Szontágh  Gusztáv brassói > > * >
R a id l Sándor » » > » »
Dr. Szekeres Kálmán soproni » > *
K á rp á th y  Gusztáv nagyszebeni áll. főgymn. rendes tanárt. 
E rdélyszky  Mihály » > > » »
F ek t Ferencz pancsovai » » » >
Szappanos  Péter nyíregyházi ág. ev. főgymn. r. rajztanárt. 
Dergách Sándor nagybányai áll. főgymn. rendes tanárt. 
S z itn y a i  Elek > > » > »
Roseth  Arnold szolnoki > » > >
W ein h a rd t Ferencz » » » ■ » »
Z in d l Béla » » » » »
Vojtds Mátyás selmeczbányai k. gymn. r. tanárt.

Nyílt kérelem. Teljes tisztelettel kérem az igen tisztelt tudomány- és 
műegyetemi tanárokat, továbbá kartársaimat, különösen pedig szakkollegáimat, 
méltóztassanak a «Magyar Vegyészet» czímen megkezdett munkám megírá
sához használható s esetleg birtokukban levő kútforrásokat, életrajzokat, 
illustratiókat stb. kegyesen rendelkezésemre bocsátani. Szives támagatásukért 
fogadják előre is mély köszönetemet. Nagy-ICálló, 1891. szeptember havában. 
G áspár K ároly, főreáliskolai tanár.

Értesítés. Az állam rendelkezése alatt álló reáliskolákban a jövőben 
a könyvvitelt, mint rendkívüli tárgyat fogják tanítani. A közoktatási minis
ter úr meg is bízta Novák Sándor kereskedelmi akadémiai tanár urat a 
könyvvitel tankönyvének megírásával s e könyv a múlt tanév végén meg is 
jelent. A könyvvitel tanításának kétségtelenül a számtani tanításban is kiváló 
fontossága van, mert ha nem is merev könyvviteli formákhoz kötve, de tény
leg könyvviteli elveken nyugszik a rendszeres számtani oktatás. A könyv
vitel elemeinek ismerete tehát nemcsak a majdan a könyvvitelt tanító tanárra 
nézve fontos, hanem igen kívánatos a számtani oktatás szempontjából és 
érdekes a mindennapi életben felmerülő kereskedelmi és gazdasági viszo
nyok megértése czéljából minden más tanárnak is. Ezen tantárgy elsajátítá
sára kevés középiskolai tanárnak volt alkalma. Igen czélszerű volna, ha a 
könyvvitelnek, mint rendkívüli tárgynak tanítására nem kellene külön tanárt 
igénybe venni, annál inkább, mert tanári képesítéssel biró könyvelők száma 
igen kevés. Ez vezetett bennünket, midőn felkértük Novák Sándor kartár
sunkat, hogy e kiválóan gyakorlati tantárgyra vonatkozólag, melynek könyv
ből való elsajátítása igen nehéz, nehány előadást tartson a második szak
osztályban. Novák úr erre szívesen vállalkozott és ennek folytán felhívjuk t. 
kartársainkat, hogy használják fel e kínálkozó alkalmat és a jövő hónapban 
megkezdendő könyvviteli előadásokon minél számosabban megjelenni szí
veskedjenek. M üller József, a szakosztály elnöke. Dr. Веке Manó. a 
szakosztály jegyzője.
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Pótlás a Közlöny 118—120. laphoz. Az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesületnek jubiláris közgyűlésén jelen voltak m ég: Albrecht János kir. 
kath. gymn. tanár Pozsony, Gradl Mózes kir. kath. gymn. tanár Pozsony, 
d r . Schack  Béla keresk. akad. tanár Pozsony.

I R O D A L M I  É R T E S Í T Ő .

Az 1890/91. iskolai évi értesítőkben megjelent értekezések.
a) Magyar nyelv és irodalom.

B ognár T eo fil: A lovagregények. — Soproni kath. fó'gymnasium, 3—40.
B reá n  K á z m é r : Katona József drámai működése «Bánk-bán» tragoe- 

diája eló'tt. — Nagybányai áll. fó'gymnasium, 6—42.
Csősz József -. Vörösmarty, Tompa, Arany a szabadságharcz után. — 

Sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymnasium 3—20.
F ülöp A d o r já n : Arany János Toldija a gymnasium negyedik osztályá

ban. — Zentai közs. algymnasium, 3—16.
Gaal M ózes: Tompa Mihály «A gazdag» czímű költeményének 

tárgyalása az iskolában. — Pozsonyi kir. kath. főgymnasium, 1—26.
H offm a n n  F rigyes : Toldi Szerelme forrásai. — Brassói áll. fó'reál- 

iskola, 3—13.
H olta i V ir g i l: Nemzeti irodalomtörténetünk korszakos felosztásáról. — 

Budapesti László-féle fó'gymnasium 13—18.
K örösi G yö rg y : Az ember tragoediájának szerkezete. — Brassói kath. 

főgymnasium, 3—26.
M azuch E de: A közviszonyok és irodalmunk állapota 1711-tó'l Ányos 

felléptéig. — Ungvári kir. kath. főgymnasium 3—8.
Sárffy  Ig n á c z : Népmeséink néhány jellemző vonása és moralis 

igazságszolgáltatása. — Váczi kath. fó'gymnasium 3—47.
Török K o n s ta n t: Faludi Ferencz (1704—1779). — Egri kath. fó'gym- 

Tiasium 3—64.
W olff B é la : Kölcsey Ítélete Csokonairól. — Székesfehérvári áll. 

főreáliskola 3—15.
— : A lyceumi Kis János emlékünnep. — Soproni ág. ev. 

főgymnasium 3—19.

b) Classica philologia.
B orsos Is tv á n :  Aeschylus «Perzsák» czímű tragoediájának bevezető 

karéneke. (Magyar fordítás). — Pápai ev. ref. fó'gymnasium 55—59.
Briebrecher R e zső : Der mutineusische Krieg. — Felsőlövó'i ág. ev. 

gymn. 9—32.
Cserép József : Cicero egy  v itás helyéh ez. —  Sátoralja-újhely i kath. 

gym n asiu m  20— 23.
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Groze С. В : Din istori’a literature! románé. — Balázsfalvi gör. kath. 
főgymnasium III—XIV.

H orvdt R e zs ő : Néhány szó a szülőkhöz a latin nyelv ügyében. — 
Sümegi közs. alreáliskola 3—5.

Jánosi B o ld iz s á r : Homér Iliasának VI. éneke (magyar ford.): 1—20. 
73—158. 167—197. 206—242.251—259. — Újvidéki kir. főgymnasium 8—20.

K apossy E n d r e : Pausanias útleírása, különösen mint műtörténeti 
forrás. — Bajai kath. főgymnasium 3—66.

K e m p f József-. Homeros Iliasa IV. énekének magyar fordítása. — 
Budapesti VII. kér. áll. főgymnasium 7—21.

K u tru cz  R ezső : Homeros Odysseája. II. ének. (Magyar fordításban). — 
Pozsonyi kir. kath. főgymnasium 27—37.

L á zá r  I s t v á n : Klasszikus szellem. — Nagyenyedi ev. ref. főgym- 
nasium 3—66.

Mórócz E m iliá n  : A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása a 
gymnasium első osztályában. (Első közlemény. — Pápai kath. algymnasium 
14—47.

N ém ethy G éza : Cicero de finibus ez. munkája az iskolában. — 
Budapesti V. kér. kir. főgymnasium 10—13.

Ném eth G y u la : A római és a magyar család. — Zilahi ev. ref. 
főgymnasium 3—32.

O rendi G yula  : Marcus Terentius Varro, die Quelle zu Livius VII, 2. 
— Beszterczei ág. ev. főgymnasium 5—38.

P la ttner J á n o s : Lateinische Schulsyntax. — Nagyszebeni ág. ev. 
főgymnasium és főreáliskola 3—46.

R ich ter  László  : Lucanus élete és müvei. — Nyitrai kath. főgymnasium
3—35.

S eraph in  K áro ly  : Römisches Badeleben. — Segesvári ág. ev. fó'gym- 
nasium 5—36.

Sch m id t A t t i la : Antik és modern színpad. — Kassai áll. főreáliskola 
12-24.

c) Német nyelv és irodalom.
F a ith  M á tyá s  : A szórend fontossága a német nyelvben. — Besztercze- 

bányai kir. kath. főgymnasium 1—12.
Gretcs József : A Teli-monda. — Fehértemplomi áll. főgymnasium 3—37.
Netoliczka O szk á r: Zu Heine’s Balladen und Romanzen. — Brassói 

ág. ev. főgymnasium és reáliskola 5—33.
W olff I : Deutsche Dorf- und Stadtnamen in Siebenbürgen. — Szász- 

sebesi ág. ev. algymnasium 5—31.

d) Történelem.
A rdelyán  Coriolán : Din istoria poporului romanu. — Belényesi gör. 

kath. főgymnasium 3—31.
B örzsöny i A rno ld  : A győri kath. főgymnasium régészeti múzeumának 

üvegtárgyai. — Győri kath. főgymnasium 3—63.
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F a rka s  R ó b er t: A világtörténelem ethikája. — Kassai kath. fó'gym- 
nasium 1—99. л

Fest A  : Come si debba insegnare la storia. — Fiumei áll.'főgymnasium 
21—31. ’

G yűrik M á r to n : Schimkoianum. (Hetedik közlemény). Portugall-, 
spanyol- és fvanczia érmek, — Pozsonyi ág. ev. főgymnasium 1—87.

G yurits  G y u la : Minek köszönhetjük alkotmányos és nemzeti fön- 
maradásunkat ? — Pancsovai áll. főgymnasium 3—21.

Ju n k er  L ászló  : Nagy Károly birodalma és intézkedései. — Kecskeméti 
kath. főgymnasium 3—62.

K o m á n k  I s t v á n : A magyar földmivelő osztály fejlődése az Árpádok 
korában. — Kalocsai kath. főgymnasium 3—22.

L atkóczy  M ihá ly  : A humanismus egy elfeledett nőalakja. Elisabetha 
Joanna Westonia. — Eperjesi kir. kath. főgymnasium 1—70.

Révész F . C yrill: Németujvári Iván. — Szilágysomlyói kath. algym- 
nasium 3—76.

R oth  H e r m a n n : Der siebenbürgische Fürst Gabriel Báthori von 
Somlyó (1608—1613). — Medgyesi ág. ev. főgymnasium 3—50.

Schrödl József: Eszterházy Pál herczeg nádor. I. rész: Eszterházy 
Pál ifjúsága (1635—1666). — Soproni Lahne-féle gymnasium 3—11.

Szongott K ristó f: Chorenei Mózes Nagy-Örményország története. — 
Szamosujvári kath. algymnasium 1—199.

Téglás Gábor : Séta a dévai múzeumban. — Dévai áll. főreáliskola 3—12.
T uczy J á n o s : Magyarország és a magyar nemzet világtörténeti 

fontossága. — Gyulafehérvári kath. főgymnasium 3—79.
T ü rr  L a jo s : A fölfödözések és hódítások történetéből. — Pozsonyi 

áll. főreáliskola 1—29.
V illá n y i S za n is z ló : Adalékok Esztergom város és megye mívelődési 

s népességi viszonyainak történetéhez a XVIII. században. — Esztergomi 
kath. főgymnasium 3—11.

e) Földrajz.
B en kö  Gábor : A föld alakulása és benépesedése. — Zilahi ev. ref. 

főgymnasium 33—H.
E benspanger János : Vasvármegye területének lejtősödése. — Felső

lövői ág. ev. gymnasium 3—7.
H a n u sz Is tvá n  : A földközi tenger. — Kecskeméti áll. főreáliskola 3—23.
Obermayer G yö rg y: A földrajz mint tudomány. — Esztergomi közs. 

reáliskola 3—19.
Szad ilék  J á n o s : A magyar földleírás megfelelőbb ápolásáról. — 

Trsztenai kir. kath. algymnasium 61—71.
f )  Természetrajz., természettan, chemia.

Ágh T im ó t: A pécsi artézi kút. — Pécsi kath. főgymnasium 1—30.
B aczon i A lb e r t: Kirándulás Alsó-Szepességre. — Kassai áll. főreál

iskola 3—11.
19
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Galambos Á r o n : A rovarok életmódja és természeti ösztönük. (Vége). 
— Gyöngyösi kath. gymnasium 3—11.

G áspár János-. Temesvár ivóvizei- és talajlevegőjének elemzése. — 
Temesvári áll. főreáliskola 3—18.

H a n g  D á n ie l: A fény hullámhosszúságának meghatározása. — Székes- 
fehérvári kath. főgymnasium 3—18.

H ekinger Is tvá n  : A természettudományok egyetemes haszna. — Pécsi 
áll. főreáliskola 3—14.

Heller Á g o s t: Dr. Schenzl Guido emléke. — Budapesti II. kér. áll. 
főreáliskola 5—17.

K áro ly  József Iré n  : Az abszolút mértékrendszer a hang- és hőtanban. — 
Nagyváradi kath. főgymnasium 8—61.

K leiszner R e zs ő : Villanyos naptáróra. — Budapesti VIII. kér. közs. 
főreáliskola 3—11.

P achinger A la jo s : A kolozsvári bogárgyiijtő. — Kolozsvári kath. 
főgymnasium 1—151.

Petricskó J e n ő : Selmeczbánya vidékének Myriopodái. — Besztercze- 
bányai kir. kath. főgymnasium 13—17.

P in tér  P á l: A szenek és a szénrejtő rétegek települési viszonyai. — 
Lévai kath. főgymnasium 3—35.

R ich ter  A la d á r : Kubinyi adatai és a királyhegy flórája. — Verseczi 
közs. főreáliskola 3—8.

S im o n k a i L a jo s : Készlet városunk és megyénk növényvilágából. — 
Aradi kir. főgymnasium és áll. főreáliskola 1—30.

Schu llerus J ó z se f: Das Kochzalz, Natriumchlorid als erster Körper im 
mineralogisch-chemischen Unterricht der dritten Klasse einer Mittelschule. — 
Szászrégeni ág. ev. gymnasium (3—68).

Sz. 8 : Az időjárás. — Kisszebeni kath. algymnasium 3—10.
Székely B e n d e g ú z : Az állatok táplálkozási szervei, táplálkozása és 

ezzel egybefüggő jelenségek. — Sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymnasium 21—47.
Szép R e zső : Pótlék Sümeg határának edényes növényeihez. — Sümegi 

közs. alreáliskola 6—11.
Vrabély M á r to n : A Mátra növényföldrajzi vázlatos ismertetése. — 

Egri kath. főgymnasium 65—71.
Zoér E n d r e : A hőmérsék hasznos és káros hatása a növényekre. — 

Szegedi kath. főgymnasium 3—31.

g) Mathematika.

Császár K á r o ly : A kamatláb meghatározása. — Budapesti IV. kér. 
közs. főreáliskola 12—34.

Eltscher S im o n : Számolási rövidítések és műveletek korlátolt pontos
sággal. — Nyiregyházi ág. ev. főgymnasium 3—16.

Székely Töhötöm  : A mathematikáról. — Zilahi ev. ref. főgymnasium 
45—53.
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h) Philosophia és paedagogia.
A n ta l G éza : Fichte és az ethicismus az [újabb vallásbölcsészetben. — 

Pápai ev. ref. főgymnasium 1—53.
B artos F ü lö p : A nyelvtanítás problémája. — Szegedi áll. fó'reál- 

iskola 3—10.
B a u er  L é n á r d : Az emberről. (Második közlemény). — Tatai kath. 

gymnasium 3—25.
Веке M a n ó : Iskolatársak szövetkezete. — Budapesti V. kér. áll. 

főreáliskola 3—5.
B en k a  G y u la : Az érettségi vizsgálatok összhangzásba hozatala a 

gymnasiumi nevelés és tanítás sarkalatos érdekeivel. — Szarvasi ág. ev. 
főgymnasium 3—14

B ulyovszky  S á n d o r  : Mit csináljunk a szünidőben ? — Selmeczbányai 
kath. gymnasium 3—18.

Csősz Im re  ■■ A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése nélkül 
nincs valódi műveltség. — Rózsahegyi kath. algymnasium 3—36.

D ortsák G yula  : A középiskolai új Rendtartás. — Trsztenai kir. kath. 
algymnasium 1—60.

Fekete Jó zse f: A testi nevelés az internátusbán. — Budapesti Fekete- 
József-féle gymnasium 3—8.

G a m a u f György : A komikum. — Eperjesi ág. ev. főgymnasium 1—61.
H orváth  S á n o r : Mit tegyen az ifjúság, mit a jó magyar? — Már- 

marosszigeti kath. algymnasium 3—29.
K ürcz A n ta l: Az élet és aesthetika. — Budapesti V. kér. kir. kath. 

főgymhasium 3—9.
M ala tin szky  J á n o s : Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő 

által 1776 ban és azok további fejlődése. — Zsolnai kir. kath. algym
nasium 4—19.

M ácska L a jo s : A jellemfejlés psychologiai tényezői és moralis ered
ményei. — Nagykárolyi kath. főgymnasium 4—42.

Nemes I m r e : A nyelv. Lényege és eredete. A nyelv, mint szellemi 
szükséglet. — Nagyváradi áll. főreáliskola 3—23.

O rm ándy M iklós : A mai modern nevelésről. (A szülők figyelmébe). — 
Sátoralja újhelyi kath. gymnasium 3—19.

Rector : Testi nevelés és játék. — Jászberényi kath. főgymnasium 18—26.
R ezn y á k  A lb e r t: Az ifjú nevelése. — Komáromi kath. algymnasium

3-36.
Sarm aságh  G éza : A legfontosabb tanügyi kérdés. — Szatmári kir. 

kath. főgymnasium 3—44.
S im sa y  L a jo s : Mi sorvasztja középiskolai tanulóink kedvérzetét s 

hogyan éledhetne fel ez ? — Munkácsi áll. főgymnasium 1—27.
Szántó  József -. Gyakoribb abnormitások a tanuló jellemében és ezek 

orvoslása a középiskolai nevelés által. — Rozsnyói ág. ev. főgymnasium 3—14.
Szvorényi József: A rövidlátás- és nagyothallásról iskolai növendék- 

ségünk köreiben. — Egri kath. főgymnasium 128—143.
19*
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T dká ts  Sándor : Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. — Budapesti
IV. kér. kath. fó'gymnasium 3—242.

W ittm a n n  Á g o sto n : A szeretet érzetének nevelése az ifjú korban. — 
Kézdivásárhelyi kath. algymnasium 3—13.

Z a n a th y  Bódog : Az élet-pálya választás kérdése kiváló tekintettel az 
iparágakra. (Megszívlelésül a szüló'knek). — Kó'szegi kath. algymnasium 3—llő.

— : Az oktatás és a tanterv elméletéhez. (Egy fejezet az 
általános paedagogiából). — M. kir. tanárképző intézet gyakorló főgym- 
nasiuma 3—13.

— : Az egységes középiskolának s ezzel kapcsolatban az ó-classicus 
nyelvek jövőjének kérdése. — Szentesi közs. főgymnasium 5—24.

Jeg yze t: Az 1890. évi XXX. t. cz.-ről majdnem minden intézet 
értesítője megemlékezik. Hosszabb czikkeket találunk e tárgyról a bártfai, 
eperjesi ág. és kir., nagyszalontai, kassai, beszterczebányai kir., debreczeni 
kath., újvidéki kir., budapesti VII. kér. és László-féle, kaposvári, nagykanizsai, 
szentesi, veszprémi, miskolczi kir., rozsnyói kath., podolini, losonczi, csik- 
somlyói, nagyszebeni áll., zombori, lugosi, iglói, csurgói, trencséni, érsek- 
újvári, szolnoki, marosvásárhelyi, jászberényi, pápai kath., nagybányai, 
zentai, szegedi, szabadkai, lévai, pozsonyi kir. és a soproni Láhne-féle 
gymnasiumokban.

i ) Vegyesek.
B a rsea n u  A  : Vasile Alecsandria. — Brassói gör. kel. román főgym

nasium 3—15.
Berghoff er József-. Guiseppe Eötvös. — Fiumei áll. főgymnasium 3—19.
B erkes Im re  : Dr. Császár Károly. — Budapesti IV. kér. közs. fó'reál- 

iskola 3—11.
G yörffi E n d r e : A keszthelyi kir. kath. gymnasium története. — 

Keszthelyi kath. algymnasium 5—88.
I v á n y i  I s t v á n : Részletek a szabadkai főgymnasium történetéből 

1747—1861. — Szabadkai közs. főgymnasium 3—27.
K arácson M á r to n : A marosvásárhelyi róm. kath. gymnasium és 

nevelőház története. — Marosvásárhelyi kath. gymnasium 3—83.
K á rp á ti K e le m e n : A szombathelyi kir. kath. főgymnasium története. 

(Befejező közlemény). — Szombathelyi kath. fó'gymnasium 3—96.
K lim ste in  József '. Emlékezés Simor János bibornokra 1813—1891. — 

Nagyszombati kath. főgymnasium 1—75.
Balcsó Is tvá n  : A kézsmárki ág. ev. kerületi lyceum története (második 

folytatás). — Kézsmárki ág. ev. fó'gymnasium 3—78.
P feiffer A n ta l: A kegyes tanítórend temesvári társházának és a 

fó'gymnasiumnak története. — Temesvári kath. fó'gymnasium 1—122.
— : Прослава 25 година, од како je niMHaanja подитнута на 8 разреда 

и од како je добила jaBHOCT држаьну. — Újvidéki gör. kel. szerb főgym
nasium 3—32.
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É R T E K E Z É S E K .

O K T Ó B E R  HAT ODI KA.

Magyarországnak második halottalc-napja, megszentelve a 
nemzet fájdalmától, a szabadság vértanúira való kegyeletes emlé
kezéstől ; az a nap, melyen az áldozatok képe minden hazafi lelke 
előtt megjelenik teljes glóriájában, hogy az utódok szivét a hála, 
az áhitat szent érzelmével töltse el s a hősiség nagy példáinak 
megértésére tanítsa. Ennek a napnak minden zajtól, minden köz
napi súrlódástól mentnek kellene lennie. A ki e nap jelentőségét 
érzi és érti. az fájdalommal látja az olyan jelenségeket, a minők 
az egyik fővárosi gvmnasiumban ismételve feltűntek s a hírlapok 
beleszólását is provokálván, az alkalom szentségéhez épen nem 
illő discussióknak, keserű vádaknak és személyeskedéseknek szol
gáltattak anyagot.

A fölmerült esetek iskolai affaire-ekké válván, e folyóiratnak 
kötelessége a kérdéshez hozzászólani s keresni az álláspontot, mely
ről a dolog helyes megítélése lehetségessé válik.

Mindenki tudja, hogy a kérdéses esetek a budai fűgymnasium- 
ban történtek. A múlt évben а VIII. osztály növendékei október 
6-án úgy akartak kifejezést adni hazafias érzelmeiknek, hogy gyász
misét hallgatnak. Ott hagyták tehát az iskolát, misét hallgattak s az 
előadásokra az nap többé vissza nem tértek. A lapokban úgy volt 
elbeszélve a dolog, hogy a tanulók megkérték előbb az igazgatót, 
de az nem adott nekik engedélyt; ekkor demonstratíve távoztak 
el az intézetből. Ebből az esetből formálódott Lutter János ellen, 
még pedig rögtönösen, az az ítélet, hogy hasaßatlan. s e qualifi-

20
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catióhoz alkalmazott hangon beszélt róla az úgynevezett köz
vélemény. *

A közoktatásügyi ministerium ez incidens daczára nem tar
totta szükségesnek, hogy október 6-ikát illetőleg, miheztartás végett 
valami utasítást adjon a középiskoláknak; pedig alig lehetett két
séges, hogy az ifjúság imitt-amott ismét kifejezést óhajt adni a 
vértanúk napján kegyeletének. Nem tudjuk, hogyan igazították el 
a dolgot a vidéki iskolák s egyáltalában volt-e eligazítani valójok, 
de itt a fővárosban, ugyancsak a budai főgymnasiumban, most már

* Tudakozódtunk ez eset részletei iránt s a következőket tudtuk meg : 
Múlt évben október 6-án, hétfőn, rendes tanítási napon, a VIII. oszt. tanulói 
közül 34-en a nyolcz órai csengetésre tömegesen, tüntetőleg hagyták el tan
termüket s távoztak a gymnasiumi épületből; ezt látván az V. osztály görögül 
nem tanuló csoportja a rajzteremben zajongni kezdett s vonakodott a tanár 
felszólítására a munkához fogni, úgy, hogy az igazgatóért kellett küldeni a 
rend helyreállítása végett. Hasonló jelenetnek volt színhelye később a VI. oszt. 
tanterme. Itt az osztályfőnöknek higgadt, jóakaró szavakkal kifejezett intelme 
helyreállította a rendet. A VII osztályból is megkisérlették többen az eltávo
zást; nemsokára azonban visszatértek s a tanításon mindvégig jelenvoltak. 
A VIII. osztálybeli tanulókra vonatkozólag azután a tanári testület egy
hangúlag azt határozta, hogy e mulasztott óráik igazolatlanoknak tekin
tetnek ; de ez a mulasztás a körülmények figyelembe vételével nem eshetik 
olyan szigorú elbírálás alá, mint esetleg könnyelműségből, vagy a fegyelem 
áthágásával történt óramulasztás, azért évharmadi «Értesítőjükében és évvégi 
«Bizonyítványukéban kiteendő az ok is, mely miatt mulasztottak, ilyen
alakban : «....... igazolatlanul mulasztott órák száma : 5 ; okt. 6-án eló'leges
bejelentés nélkül gyászmisén vett részt, miáltal 5 órát mulasztott.» Ezt az 
indokolást azért tartotta szükségesnek a testület, mert anélkül az igazolatlan 
mulasztás folytán magaviselet tekintetében kellett volna megróni az illetőket. 
Erre pedig eddig nem adtak okot, vagy, ha esetleg intézetet változtatna 
valamelyik tanuló, indokolatlan igazolatlan óramulasztása folytán még fel
vétele is nehézségekbe ütközhetnék. A testület ezen határozatát az osztály
főnök a tanulók tudomására hozta eljárásuk formájának helytelenségét fel
tüntető szavak kíséretében. Megjegyzendő, hogy ama mulasztás a magaviseleti 
jegyekre semmi befolyással sem volt. A közokt. minister ez ügyben később 
rendeletet bocsátott ki, mely igy szól: A 8. osztályt végzett azon tanulóinak 
bizonyítványai helyett, a kiknek bizonyítványában zárjelbe foglalva ezen 
megjegyzés olvasható: «okt. 6-án előleges bejelentés nélkül gyászmisén vett 
részt» az illető tanulók szüleinek kívánságára új bizonyítvány állítandó ki, 
a melyből e megjegyzés (miután az téves értelmezésibe adhat okot) elha
gyandó. — Az újságokból tudjuk, hogy egyetlenegy tanuló szülei sem éltek 
ezzel az engedélylyel.
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valóságos tüntetéssé fejlődött a tanulók hazafisága. A VIII. osztály 
most nem mozdult; de a VII. és több más osztály kívánta az 
igazgatótól, hogy gyászmisére bocsássák őket. Az igazgató meg
adta az engedélyt a mise hallgatására, azonban, mint a lapok 
közleményéből tudjuk, több osztály nem kapott lelkészt, a ki nekik 
misézzen s így módjok sem volt a nagy nap vallásos megünnep
lésére. Ezért ismét az igazgatót tették a lapok felelőssé. Kimon
dották rá az ítéletet másodszor is és pedig nem a leghizelgőbb 
formában, sőt — a mint olvastuk — három országos képviselő 
kijelentette a közoktatásügyi minister előtt, hogy, ha ez ügyben 
nem intézkedik, kénytelenek volnának Lutter János igazgatót 
insultálni*

Minden tanárnak meg kellett e hírre döbbennie. Hogy egy 
becsületes munkában megőszült férfiút, a ki az ország egyik első 
középiskolájának élén áll, tisztán és kizárólag iskolai felelősséggel 
járó ügyben tanúsított magatartásáért, még ha igaz lett volna is 
a vád, insultálással fenyegetnek, még pedig a törvényhozás tagjai: 
ez a mily szokatlan, époly sajnálatos tünemény azzal szemben, 
a ki az ifjúság nevelését szivén hordozza. Nyilvánvaló ez esetből,

* A «Pesti Hírlap» meginterviewoltatta Lutter Jánost s f. é. október 3. 
számában ezeket írja: A mostani esetre vonatkozólag kijelentette az igaz
gató, hogy ó' mindenkinek, a ki nála vagy az osztályfó'nöknél jelentkezett, 
megengedte, hogy a gyászmisére elmenjen. — De miért irta föl igazgató ur 
a neveiket ? — Mert szükségem volt rá az órák igazolása végett. — Mi igaz 
abból, hogy igazgató ur az ifjúsági önképzőkör ünnepét eltiltotta ? — Az 
nem áll. Nagyobbszabásu ünnepélyt, minthogy arra utasításom nem volt, 
saját feleló'sségemre nem engedhettem, de a  d íszterm et odaengedtem  s nem 
elleneztem a rendes gyűlés megtartását, a mint hogy meg is tartották. — 
Olvasta igazgató ur, hogy három képviselő a ministernél járt ? — Olvastam 
a «Pesti Napló» esti lapjában és valóban szégyen a művelt külföld előtt, 
hogy in su ltu ssa l fenyegetőztek. Legalább ezt a hirt, ha egy komoly lapban 
olvasom, el kellett hinnem. Ma azonban, úgy olvasom egy lapban, Thaly 
képviselő ur tiltakozik a hir e része ellen — Tett a minister valamely 
intézkedést? — Ő excellenciája sürgős jelentést kért az ügy állásáról. 
Ennyiben van most a dolog. — Érdekesnek tartjuk még megjegyezni, hogy 
Lutter János igazgatónak, ki Komáromban a szabadságharcz alatt Ju n g v ir th  
alezredeshez volt beosztva, a kapituláczió után el kellett menekülnie az 
országból s csak öt esztendő múlva mehetett a selmeczi gymnasiumba — a 
hol az érettségit letette. Innen, minthogy akkor több magyar ifjú ment a 
bécsi egyetemre, ő is kiment oda, mint tanárjelölt.
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hogy minálunk az iskola nevelő munkájában nemcsak nem szá
míthat a társadalom támogatására, sőt ellenkezőleg a legkiválóbb 
társadalmi tényezők szinte kedvteléssel dolgoznak minden kinálkozó 
alkalommal a tanárok tekintélyének gyengítésén. Emlékezzünk csak 
vissza, mily kárörvendéssel beszélte a tudósító, hogy a minister 
azonnal intézkedni fog, hogy L. J. igazgató szekerének rúdja úgyis 
kifelé áll már a budai főgymnasiumból. Mintha egy gyűlölt, ellen
séges indulatű, az ifjúság legszentebb érzelmeit lábbal tapodó zsar
nok potentát elkergetéséről volna szó!

Higgadt emberek előtt úgy tűnt fel az egész, mint valami 
hajsza, melynek czélja: Lutter Jánost «lehetetlenné» tenni. De 
olvastunk valamit «egy apa» tollából, a mi olyan védelemfélének 
akart látszani az insultálás ellen. Ez a czikk aztán igazán jellemző. 
Az «apával» megszólalt a család — az iskola ellen. Mert a kép
mutatás mézes-mázos szavai, melyekkel az «ара» az igazgató 
becsületességét, szívjóságát, tisztes korát stb. emlegeti, csak kirívóbbá 
teszik a czikk tulajdonképi czélját, annak kimutatását, hogy Lutter 
János teljességgel alkalmatlan egyéniség az iskola vezetésére s hogy 
őt stante pede nyugalomba kell küldeni. — Nem kell-e szánakozva 
gondolnunk mindarra az erőködésre, a melylyel valaha paedago- 
gusok a család és iskola összeműködésének szükséges voltáról 
fecsegtek és firkáltak? Nem kénytelen-e a tanár egy pillanatra 
ostobaságnak declarálni a saját idealismusát, melylyel hivatásának 
terheit viseli s az apák fiainak kiművelésén fáradozik ? ! . . . .

Mi nem akarjuk a tanárt a nyilvánosság ellenőrzése alól 
kivonni; de nagyon fontos okok követelik, hogy a bírálat óvatos, 
objectiv, igazságos legyen. Még ha tévedne is a tanár vagy igaz
gató, fel kell tenni róla a jóhiszeműséget, míg az ellenkező bebizo
nyítva nincs.

Ebben az esetben, hasonló körülmények között igen sok 
középiskolai igazgató megtette volna, hogy nem menti fel a tanuló
kat az előadások hallgatása alól. Október 6-ika szent nap mind
nyájunknak, de az iskolai hatóság nem utolsó forum; neki nincs 
joga a tanulók akár kérése, akár követelése szerint szünnapokat 
decretálni. Az ifjúságnak pedig föltétien kötelessége az iskolai tör
vényeknek engedelmeskedni.

A budai affaire-ek megbirálásában szívesen láttuk volna, ha 
valaki egy kissé magasabbra helyezi a kérdést és oda appellál,
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a hová tulajdonképen az eldöntés tartozik, — nem az igazgató 
személyét, hanem a dolog érdemét illetőleg. Ez azonban nem tör
tént s így az egész ügy személyeskedéssé törpült s legfeljebb arra 
szolgál, hogy az iskolai fegyelmet lazítsa.

Az ifjúság igazi barátai nem ily irányban hatnak a fiatalok 
lelkére. A hazafias érzés ápolása a középiskolának elsőrendű fel
adata. mely minden tanár lelkét egyformán áthatja. Ismerjük a 
hazafias nevelés eszközeit és módját; tudjuk, hogy a «hazafiasság» 
szónak tartalmat kell adnunk eszményekben, erkölcsben, jellemben. 
Épen azért a hivatalosan elrendelhető gyászünnepet sem tartanók 
elégségesnek, hogy ifjainkkal október 6-ikát megértessük. E tekin
tetben nyugodt lehet a nemzet, nyugodtak lehetnek azok, a kik 
politikai hitvallásuk szerint is kötelességüknek tartják éberebb szem
mel őrködni a nemzeti érdekek felett. De épen azért, mert a ma
gyar tanárság feladatainak tiszta tudatával fáradozik az ifjúságnak 
úgy tudományos kiművelésében, mint a nevelés munkájában, jog
gal megvárhatja, hogy ha már nem támogatja őt a társadalom, 
legalább ne gyengítse fáradozásainak hatását, ne téveszsze meg a 
könnyen tüzelhető ifjúságot a kötelesség fogalmában, ne zavarja 
össze érzelmeit, melyek között rendes állapotban az iskola és a 
tanárok iránti őszinte tisztelet minden jóravaló ifjú lelkében megvan.

Nem tartozik e felszólalás körébe megvizsgálni, vájjon október 
6-ika iskolai ünnepre alkalmas n ap ; de ennek elhatározása semmi 
esetre sem tőlünk függ. A mit tehetünk, ismeretes lévén e kérdésben 
a közoktatásügyi kormány álláspontja, az, hogy módot nyújtunk az 
ifjúságnak a gyászos emlékhez méltó, zajtalan ünneplésre, a mivel 
nagyon összeegyeztethető az iskolai foglalkozás is. Az egyik budapesti 
főgvmnasium úgy ülte meg e napot, hogy a hitoktató 8 órakor 
csendes requiemet mondott, 9 órakor pedig megkezdődtek az elő
adások. Alkalmas módja az ünneplésnek az is, hogy a hol önképző
kör van, ez tartson ünnepi ülést, melyen a felsőbb osztályok éret
tebb növendékei, kellő felügyelet alatt, történelmi és irodalmi 
tanulmányok keretében, zsenge versekben és szónoklatokban ko
rukhoz és helyzetükhöz egészen illő kifejezést adhatnak a szabadság 
vértanúi iránt érzett kegyeletöknek. Azonban, valamint az emlék
ünnep, bármily formában, bármily accidensek támogatásával menjen 
is végbe, nem pótolhatja a valóban hazafias elmét és szivet átható, 
jellemet átalakító nevelést: úgy a budai ügy sem tekinthető elinté-
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zettnek azzal, hogy Lutter János még mindig igazgatója a gymna- 
siumnak s esetleg a közoktatásügyi kormány vizsgálat alapján min
den pontban helyesli eljárását. A budai ügy szoros összefüggésben 
van a középiskolai fegyelemmel, melynek komoly orvoslásra van 
szüksége. Sehol a művelt világon nagyobb kímélettel, több elné
zéssel nem találkozik a középiskolai ifjú, mint minálunk. Okos 
emberek törik rajta a fejőket, hogyan lehet munkájokat kevesbíteni 
és könnyíteni; az érettségi vizsgálat követelményei annyira redu
kálva vannak, hogy a Thun-rendszer egy középszerű volt deákja 
nevet rajtok: a velők való bánásmód minden tekintetben a lehető 
leghumánusabb: ennek daczára megtörténik, hogy a tanuló ifjúság 
szembeáll iskolai hatóságával, a tanulásban ritkán tanúsít neme
sebb ambitiót s a tudásban aránylag kevesen ütik meg a mértéket. 
Nagy része van mindebben az iskolán kívül álló tényezőknek; 
súlyos mulasztások terhelik a családot; felelősség hárul érte a tár
sadalomra, melynek életelvei időelőtti érettségre fejlesztik, vagyis 
önmagának túlbecsülésére ösztökélik a gyermek-ifjút, a ki aztán a 
jótékony korlátozásban rabságot lát, melyből kitörni — dicsőség. 
A szülők gyöngesége sok gyermek boldogságának ásta meg már 
kora sírját. Az iskola nem paktálhat annyira az úgynevezett kor
szellemmel, hogy a szabadosságnak útat engedjen falai közé. Az 
iskola nagyrészben felelős a nemzetnek reája bízott reményeiért; 
ez a felelősség feljogosítja őt, sőt követeli tőle, hogy a fegyelmet 
meglazítani ne engedje.

A KÖZÉPISKOLA FELADATA A TESTI NEVELÉS ÉRDEKÉBEN.

Ama nagy kérdések közül, melyek az újabb időben a tanügy 
munkásait és barátjait foglalkoztatják, a legfontosabbak egyike az 
iskolai testi nevelés reformja. Fontos önmagában, a mennyiben a 
tanuló ifjúság testi ügyesítése és edzése nem lehet közömbös a 
nevelő előtt, — de fontos az oktatás összességéhez való viszonya 
miatt is, a mennyiben e reform végrehajtása iskoláink külső és 
belső képét tetemesen meg fogja változtatni.

Két szempontból sürgetik az iskolai testi nevelés reformját: 
a test és lélek közötti harmonia helyreállítása, meg a felette nagy 
mérvű szellemi munka ellensúlyozása végett.

Az ifjúság iskolai nevelése ma kétségbe vonhatatlanúl egy
oldalú, mert csaknem kizárólagosan az értelmi neveléssel, a szellem
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pallérozásával foglalkozik. A gymnasiumokban heti 26—28 órai 
szellemi munkával szemben áll heti 2 órai torna. Hozzávéve még 
az iskolai leczkékre való készüléshez és az iskolai feladatok el
készítéséhez szükséges, naponként legkisebb számítással átlag 2 
órára tehető szellemi munkát, azt találjuk, hogy az arány a szellemi 
és testi nevelésre fordított idők között 20: 1. E feltűnő arányta
lanság láttára be kell vallani, hogy a testi nevelés az iskolában el 
van hanyagolva. Ama heti két órai torna tulajdonképen csak a 
lelkiismeret megnyugtatása végett szerepel a tantervekben, de a 
szellemi munka ellensúlyozását attól komolyan nem lehet várni.

Az iskolai nevelés emez egyoldalúságában nem volna semmi 
kifogásolni való. hogyha a család, a társadalom gondoskodnék a 
gyermekek testi neveléséről. Sajnálattal kell azonban tapasztalni, 
hogy a család a test ápolásán túl a gyermekek testi nevelésével 
általában véve nem törődik. A szülőknek nagy része nincsen tu
datában annak, mennyire szükséges a gyermek testi erejét fej
leszteni, őt testileg edzeni és ügyesíteni. Korunk a kényelemhez, 
a puhasághoz hajlik és ez az irány a gyermekek nevelésében is 
nyilvánul. Még ott is, a hol alkalma volna a gyermeket a sza
badba küldeni, a szüle azt inkább a zárt helyiségekben tartja, 
ülő foglalkozásra szorítja. Az a család pedig, mely tudatában van 
a testi nevelés szükségességének, kivált a városokban, el van zárva 
az arról való gondoskodás lehetőségétől. Kevés azon városaink 
száma, a hol könnyen hozzáférhető, biztos játszótér áll rendelke
zésre, melyen a gyermekek szabad idejökben játékkal szórakoz
hatnak. Azonfelül a gondos szülők vonakodnak attól, hogy gyer
mekeiket hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják, arra pedig, hogy 
felügyeletről gondoskodjanak, a leggyakrabban nincsen módjuk, 
így aztán a gyermekek nagy többsége a szobákba, szűk folyo
sókba zárva töiti úgynevezett szabad idejét és üdülése nem egyéb 
bágyadt tétlenségnél.

Minthogy tehát az iskolában csaknem kizárólagosan az agy 
van igénybe véve. és az iskolán kívül is a gyermek többnyire 
szellemileg foglalkozik, vagy tétlenségnek, vagy ennél is rosszabb 
élvezeteknek hódol, annnálfogva a mai iskolai rendszer mellett 
elveszett a harmonia a test és lélek között. Ennek az egyoldalú 
igénybevételnek nemcsak a test, hanem az agy is megadja az 
á rá t : a megerőltetett szerv kimerül; a tanulás iránti kedv veszen
dőbe megy: a gyermek bátortalan, félénk lesz, elveszíti önbizalmát 
s gyakran tapasztaljuk, hogy a kezdetben nagy reményekre jogo
sítani látszó ifjú későbben nem váltja be, a mit tőle vártunk.

Régi közmondás szerint a szellem tartós és eredményes mű
ködésének lényeges alapföltétele az ép és erős test. Ezért azt a 
tüneményt, hogy ifjúságunk az iskolának alig mérsékelhető köve
telményeit túlterhelés gyanánt érzi, nagy részben testi ernyedtsé-
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géből kell megmagyarázni. Hogyha sikerülne az ifjúságot ebből az 
ernyedtségből kivetkőztetni és testi erejét és frisseségét helyreállí
tani, akkor azzal szellemi fogékonysága és munkabírása is növel- 
tetnék s elnémulnának a túlterhelés miatt egyre hallható tagad
hatatlanul alapos panaszok.

Felméri Lajos szerint az angolok tapasztalásból tanulták meg, 
hogy az a kereskedősegéd, ki naponta nehány órát testgyakorlatra 
szentel, kétszerié több munkát végez s sokszorta több erkölcsi 
erőt bír kifejteni; s hogy az a tanuló, ki a nappalnak csak egy 
részét tölti a könyvek mellett s más részét üdítő játékra használja, 
sokkal gyorsabban halad, mint a ki egész nap a könyvek mellett 
penészedik.

A testi nevelésnek az eddiginél nagyobb mérvű felkarolása 
és gondozása tehát még az értelmi nevelés érdekében is fölötte 
szükséges. Gondoskodjunk arról, hogy az ifjúság szellemi munkája 
energikus testi munkával ellensúlyoztassék, s akkor véget vetünk 
annak, hogy az oktatás elviselhetetlen teher gyanánt nehezedik az 
ifjúság vállaira.

Habár mindenki elismeri a testi nevelésnek szükséges voltát, 
mindazonáltal még igen nagy azoknak a száma, a kik idegenked
nek attól, hogy az arról való gondoskodás az iskola feladatává 
tétessék. Azt hajtogatják, hogy csupán az értelem fejlesztése tar
tozik az iskolai munka keretébe; vissza riadnak a testi nevelés 
nagyobbszabású ápolásával járó áldozatoktól, a melyek között bi
zonyára legjelentékenyebb az értelmi nevelésre fordított időnek és 
munkaerőnek tetemes megszorítása. Sőt egyáltalában kétségbe 
vonják, hogy az iskola szolgálatában végzett szellemi munka 
káros befolyással volna az ifjúság testi fejlődésére és épségére.

Elismerem ugyan, hogy a testi elmaradottságnak és elsat- 
nyulásnak ama nagy foka, melyet a nagyobb városok tanuló ifjú
sága egy jelentékeny részénél észlelhetünk, nem kizárólag az iskolai 
munkának, hanem főleg más körülményeknek (elégtelen táplálék
nak, rossz lakásviszonyoknak, helytelen életmódnak stb) tulajdoní
tandó. Mindazonáltal kétségbevonhatatlan, hogy a közönséges tanulási 
munka is, midőn a gyermek, habár nem öli magát túlfeszí
tett szorgalommal, mégis a napnak egy nagy részét agymunkával, 
ülő foglalkozásban tölti, a test és szellem egyensúlyának megza
varásával jár. Ennek az egyenletes, mindennapi szellemi munkának 
zavaró hatása olyan, mint a kőre hulló esőcseppeké: csak bizo
nyos idő múlva válik észrevehetővé, a midőn az orvos vérszegény
séget, általános gyengeséget és idegességet konstatál.

Minthogy tehát a baj az iskolától származik, a társadalom és 
család pedig képtelen segíteni, az iskola kötelessége az orvoslásról 
gondoskodni. Ebbéli kötelességét egyébiránt már elismerte azzal, 
hogy a rendszeres testgyakorlatot felvette a rendes tantárgyak so-
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rába. Csakhogy a testi nevelésről való gondoskodás eme módja 
elégtelen. A torna a testi nevelésnek csupán egyik tényezője 
és magában véve igen csekély hatású, hogyha alkalmas helyen 
belé nem illesztetik a tudatos testi nevelés rendszerébe. A torna 
mesterkélt tevékenység, melynek czélja az egész életmód túlnyomó 
egyoldalúságával szemben gyors ellensúlyozást nyújtani. A ki főleg 
testileg tevékeny, vagy a ki oly életet folytat, a melyben testi és 
szellemi tevékenység változik, az nem szorul reá külön gyakorla
tokra, melyekkel izmait és tüdejét erősbítse és vérét a rendes 
keringésben tartsa. De a miveit városi embernek és kiválóan az 
iskolás gyermekeknek élete kiegészítésre szorul, és mivel — a mi 
kétségtelenül a leghelyesebb lenne, — a szellemi és testi tevékenység 
folytonos váltakozásának létesítése nehézségekbe ütközik, annál- 
fogva a tornának erélyesebb, úgy szólván konczentrált testgyakor
lataival, a melyek aránylag kevés időt kívánnak, igyekeztek a bajon 
segíteni. A rendes időközökben ismétlődő tornagyakorlatoknak 
czélja tehát a test és szellem között veszendőbe menő egyensúlyt 
nagyobb fokú izommunka kifejtésével helyreállítani.

De vájjon képesek-e ezek a gyakorlatok az iskolás gyermek 
egész testi életmódjában nyilvánuló természetellenességet és észsze- 
rütlenséget kiegyenlíteni? Erre nemmel kell felelnünk, m erta torna
gyakorlat hatása elenyésző csekély a nagymérvű szellemi munka 
és az üdülésnek nevezett testi tunyaság mellett. Igen helyesen mondja 
Fricke : «A legjelesebb tornát sem szabad túlbecsülni. Egy részről 
heti két vagy négy óra nem szolgálhat elegendő ellensúlyozásúl 
30 órai tanításnak és 10 órai házi munkásságnak idegmegfeszí
tésével szemben, másrészről az izommegerőltetés minden óvatoság 
mellett igen erőszakos. A szobában és osztályban való csendesen 
ülés következtében elgyengült gyermekre nézve a nyújtón és kor
láton való erőgyakorlatok, a kitartó futás, a birkózás stb. ko
molyan veszélyesekké válhatnak. Mindezek a gyakorlatok csakis 
akkor tesznek szolgálatot a testápolásnak, hogyha gyakran szünet 
nélkül isméltetnek, úgy hogy a reproductiós erő ébresztése által 
a szerveket részben átidomítják, megedzik. A torna nem hathat 
dmtetikusan jótékonyan, ha a szabadban való játékok által nem 
támogattatik. > *

A tornára nézve még egy tévedésben vannak az emberek: 
azt tartják, hogy üdülést nyújt a szellemi munka után. Ez nem áll. 
Csak olynemű testgyakorlat szerezheti meg az elfáradt agynak 
a megkönnyebülés üdítő érzetét, a mely magában véve sem fá
rasztó. De az erélyesen folytatott torna ugyanoly fárasztó mint 
az agy munkája. A testileg fáradt ember szellemi munkára is 
képtelen; viszont a ki a szellemi munkában kifáradt, az a fárasztó 
izommunkában sem fogja kedvét lelni.

* Erziehungs- und Unterrichtslehre pag. 34.
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A rendszeres tornázásnak egy további hiánya, hogy habár 
fejleszti az ifjú testét, gyakorolja izmait, szabályosokká és ügye
sekké teszi mozgásait, de lelkére bizonyos mértékben unalommal 
hat. A testi nevelésnek egyik feladata a szellemi megerőltetés 
ellensúlyozásában, a szellem pihentetésében lévén keresendő, erre 
a tornagyakorlatok nem alkalmasak. Ezek a tanulótól éber figyelmet, 
szigorú fegyelmet és vezényszóra való gyors cselekvést követelnek: 
tehát voltaképen leczkék a többi leczkék sorában. A tornagyakor
latok mesterkélt módja okozza bizonyára azt. hogy az ifjak nem 
kedvelik: minthogy a gyakorlatokat csak immel-ámmal hajtják 
végre, elvész azoknak hatása.

Teljes mértékben elismervén a torna kiváló testügyesítő 
hatását, és rendkívül hasznos voltát a 14— 15-ik életéven túl levő 
ifjaknál, mégis ki kell mondanom, hogy hathatós és helyes testi 
nevelés csupán a torna segítségével nem lehetséges. Jól mondja 
Jancsó Benedek: * „Hygiénikus szempontból az a helyes és czél- 
szerű testnevelési eszköz, mely egyszersmind a lélekre is üdítőleg, 
elevenítően hat.“ Ily eszközöket kell keresni és a testi nevelésre 
felhasználni.

Csaknem egyhangúlag el van ismerve, hogy a különféle 
mozgási játék  amaz eszköz, a mely legjobban felel meg a fiatal kor 
hygiénájának, mely kiválóan szórakoztató és a léleknek pihentetője. 
Nem akarok e helyen a játéknak jellemfejlesztő becséről szólani: 
csupán arra utalok, hogy általános nevelési szempontból is rendkívül 
hatásos .eszköz. Ezért mindenkor nagy becsben állott a nevelőknél. A 
rómaiak a játékot az élet iskolájának vették; csak egy kifejezésük 
volt a játékra és iskolára: ludus; a tanító «ludimagister» volt. 
Különös kedveltségben állott a labdajáték, melynek eredete fel
nyúlik a történelem legrégibb korszakaiba. Már Homerosnál olvassuk, 
miként mulatta magát Nausikaa társnőivel a tenger partján labda
játékkal, miközben egy elhibázott dobás fölébreszti a bokrok között 
szunnvadozó Ulyssest. Aristonikosnak, Nagy Sándor labdajátékosá
nak. az athénebeliek nemcsak polgárjogot adnak, hanem szobrot is 
állítanak. Görögöknek és rómaiaknak gvmnasiumaikban külön helyeik 
voltak a labdajátékok gyakorlására, a sphitristeriák. A középkorban 
szintén nagyra becsülték a labdajátékot és a népünnepélyeknél első 
helyen állott. Külön erre a czélra szolgáló magas épületeket emeltek, 
az ú. n. Ballhaus-okot. A berni Ballhaus még ma is megvan; a 
bécsit nem rég bontották le ; a párisi-ban ezelőtt 100 évvel vette 
kezdetét a forradalom. Előkelő tánczvigalmaink idegen neve, a 
«bál» (Ball) abból az időből származik, midőn ily vigalmakon a 
labdajáték a tánczczal váltakozott. Sajnos, hogy a labda letűnt 
a programmról, s csupán a neve és a táncz maradt meg.

* Egy. közoktatásügyi szemle III. évf. pag. 468.
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A jelenkorban csupán az angol nép és ifjúság tartják még 
nagy becsben az igazi játékot. Nincsen városuk játszótér nélkül; 
gymnasiumot inkább tantermek nélkül tudnak képzelni, mint játszó
tér nélkül. Két iskola játékversenye esemény számba megy, mely
nek látására ezeren és ezeren tódulnak. A játékokban felnőttek, 
mindenféle rangú és állású egyének egyforma kedvvel vesznek részt.

Más népeknél az ifjúság és a nép testi és szellemi fejlődé
sének nagy kárára a mozgási játékok közkedveltsége kihalófélben 
van. Nagyobb városainkban az ifjúság már nem tud játszani: 
még a játékok neveit sem ismeri az ifjú, sőt 14 éves korában 
sértésnek venné, ha valaki feltételezné róla, hogy más játékra 
gondol, mint arra, a mely 32 lapra van festve.

Melegen óhajtom, hogy a mozgási játék ismét visszanyerje 
az öt megillető helyet az ifjúság nevelésében. Azt akarom, hogy 
az ifjúság tanuljon ismét játszani, hogy testi és lelki egészsége 
helyre álljon és hogy kiragadtassék abból a természetellenes blazirtság- 
ból és korai érettségből, a melybe jutott. Mentői nagyobbak az igé
nyek az értelmi neveléssel szemben, s mentői kisebb a családban 
a hajlam és lehetőség arra nézve, hogy a gyermekekkel éljen és 
azoknak játékra időt és helyet adjon, annál sürgősebb feladat vár 
az iskolára, hogy megtegye azt. a mi máskülönben elmarad. Az 
iskola vegye ápoló kezébe a játékot, mint testre és lélekre, szívre 
és kedélyre egyaránt jótékony életnyilvánulást, még pedig vegye 
a kezébe necsak alkalmilag, hanem elvileg és rendszeres módon.

Tornához és mozgási játékhoz mint a testi nevelés harmadik 
tényezője járul a testi munka. Ez középen áll az energikus izom- 
tevékenységet igénylő torna és az egyoldalulag a központi ideg
szervekre ható tanulási munka között. A jól megválasztott kézimunka 
izomgymnastika is, de sokkal fontosabb körülmény az, hogy az 
érzéki szerveket, különösen a szemet, izomérzéket és tapintó érzéket 
folytonos combinált tevékenységre ébreszti, hatást gyakorol az 
idegrendszer peripherikus részeire s ezáltal helyre állítja a központi 
idegszerveknek egyoldalú igénybevétel által megzavart egyensúlyát. 
Eme diätetikus hatásán kívül a kézimunka még azért is becses esz
köze a testi nevelésnek, mivel hathatós módon gondoskodik az ér
zékek egy elhanyagolt csoportjának képzéséről. Az érzékek mive- 
lése az iskolákban jelenleg el van hanyagolva. A szem és kéz 
gyakorlására csupán a rajz és irás oktatása szolgál; ez a gyakorlás 
azonban egyoldalú és tökéletlen, mert a kéznek csak egy tevékeny
ségét kívánja; a rajznál és írásnál a kéz mindig egy síkban mozog 
és támogatva van az irás vagy rajz lapja által. Hogy képes legyen 
minden oldalú mozgásokat végezni s az akarat minden paran
csának engedelmeskedni, arra kell szoktatni, hogy a vezető lap 
támogatása nélkül szabadon alkosson. Ezt czélszerűen választott 
kézimunkával lehet elérni.
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Formális szempontból is igen jelentékeny a kézimunka becse; 
a ki kézimunkával foglalkozott, az megtanult látni, észlelni, meg
különböztetni ; szelleme iskolázottabb, élesített, tökéletesebb szer
vekkel dolgozik.

Csupán futólag említem még a testi nevelés többi tényezőit; 
az emberi hang tervszerű művelésére irányuló énekoktatást, a 
czéllövést, evezést, lovaglást, vivást, úszást, korcsolyázást. Mind
ezeknek jelentőségét a testi nevelésre nézve behatóan részleteztem 
e tárgyról irt paedagogiai jelentésemben.

A testi nevelés eszközeinek felsorolása után szólanom kell 
arról, miként kellene ezeket az iskolai munkába belé illeszteni.

Az első és főfeltétel a testi nevelésnek behatóbb gyakorlására, 
hogy számára az iskolában a jelenleginél jóval több időt adjunk 
rendelkezésre. Azt tartom, hogy e követelmény teljesítése nem fog 
legyőzhetetlen nehézségekbe ütközni, sem pedig az értelmi nevelést 
érzékenyen megkárosítani. Hisz senki sem kívánja, hogy annyi 
időt fordítson az iskola a testi nevelésre, mint a mennyit fordít 
vagy fog fordítani az értelmire. Csupán az szükséges, hogy azt 
az időt, a mely az iskolák rendszerében kezdettől fogva az ifjúság 
pihenésére és üdülésére tartatott fenn, melyet az értelmi nevelés 
munkásai azonban buzgőságukban a maguk czéljaira annektáltak 
és iskolai feladatok, rajzok készítésére, nagyobb leczkék megtanu
lására lefoglaltak, eredeti rendeltetésébe, a testi nevelés szolgálatába 
bocsássák vissza. Nem kivánunk egyebet, csak azt, hogy a vasár
napon kívül hetenként két, esetleg három délután teljesen szabad 
legyen; hogy ezeken a délutánokon az ifjúságnak az iskolai mun
kára semmi gondja se legyen; hogy ezekre leczkékkel és felada
tokkal ne terheltessék.

Ezen időnek ily értelmű szabaddá tétele lehetséges, csak 
akarni kell. Komolyan kell vennünk az utasításoknak ama szavait, 
hogy kívánatos, hogy különösen az alsóbb osztályokban a tanulás 
súlya egészen az osztályra essék. Sőt ki kell terjeszteni ezt a 
követelményt a felsőbb osztályokra is. A házi dolgozatoknak bölcs 
megszorítása sokat segíthet. Ezek tekintetében a múltban sokat 
vétkezett az iskola és a túlterhelés miatt emelt panaszok nagy 
részt a házi dolgozatok és a sok könyvnélkül való tanulás ellen 
irányulnak. Okos nevelők mindig szem előtt fogják tartani, hogy 
az uj ismereteket a leczkében nemcsak meg kell tanítani, hanem meg 
is tanultatni, és hogy a házi munkásság csak egy czélnak szolgálhat: 
a tanulónak úgy, mint a tanítónak megszerezni a meggyőződést 
és bizonyosságot arról, hogy az ismeret a tudás, az oktatás az alkal
mazás felé haladt tovább, vagy hogy czélszerü előkészüléssel egy 
következő tanóra sikere biztosíttassák. A tanítási módszer, a tan
könyvek tökéletesbülése, a tanárnak hivatására való gondosabb 
és helyesebb képzése, párosulva a tanítás sikerét jelenleg kocz-
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káztató némely külső nehézség megszüntetésével, a minő első sorban 
az osztályok túltömöttsége, lehetővé fogják tenni, hogy az iskolai 
munka valóban az iskolában legyen végezhető, szabad idejében 
pedig a tanuló a családé, a testi neveléssel foglalkozóké legyen.

Mellesleg megemlítem, hogy lényeges könnyítésére szolgálna 
az iskolának és a családnak, ha a megmaradó és okvetetlen szük
séges házi iskolai munkásság is az iskolába áthelyeztetnék, azaz 
hogyha az iskolában a tanárok vagy tanársegédek vezetése 
alatt órák rendeztetnének, a melyekben a tanulók elkészítenék 
házi dolgozataikat, végeznék az iskolai leczkékre való előkészülést. 
Hány kínos percztől, mennyi hiába való tollrágástól szabadítaná 
meg ez az intézkedés a szegény tanulókat! Mennyire megkönnyí
tené a szülők dolgát, a kik mostanában értelmetlen és tájékozat
lan házi tanítók segítségül hívásával gyermekeik dolgát rendszerint 
nem hogy előmozdítanák, hanem megnehezítik.

Ama 2—3 szabad délutánt, a melyet az említett módon 
nyerünk, fel fogjuk használni iskolai testi nevelésre, értvén ez 
alatt nemcsak a testi erő és ügyességnek, hanem a különféle ér
zékeknek is a fejlesztését.

Fricke az idézett munkájában megjegyzi, hogy valódi pae- 
dagogiai haladást jelentene, hogyha a tanítás a délelőttökre szo
rítkoznék, a délutánok pedig a vezetés számára maradnának. 
Délután is jöjjön az ifjúság az iskolába, de csak a végett, hogy 
játékkal, tornával foglalkozzék, a tanítóval sétáljon, botanikai, 
földrajzi, mineralogiai kirándulásokat tegyen, szabadon választott 
munkákat végezzen, tanuljon, szónokoljon, előadásokat tartson, 
mindezt közösen a tanítóval, az ő vezetése alatt, segítségével és 
tanácsával. Teljesen szabad időnek engedélyezése csak az esetben 
volna tanácsos, hogyha annyira előhaladtunk volna az erkölcsi 
kultúrában, hogy a szabadság kizárólag a jóra fordíttatnék : azonban 
mindenki tudja, hogy ezt nem lehet várni. A szabad tanulási 
napokat a gvmnásiumoknál, melyeket törekvő tanárok helylyel- 
közzel életbe léptettek, csakhamar ismét meg kellett szüntetni, 
miután kevés tanulónak hasznára, soknak ártalmára váltak. Még 
az egyetemen is a szabad időt ritkán használják fel észszerű 
módon. Ijesztő eredményt találnánk, ha az egyetemen az egy év alatt 
haszontalanúl és ártalmasán eltöltött órákat összeszámlálnók és 
a nemes módon felhasználtakkal arányba helyeznők. Csakugyan 
nem szabad azt a veszélyt rejtő összeget még az alsóbb isko
lákban adandó szabad órákkal megnöveszteni. Egyébiránt még a 
legideálisabb erkölcsi állapotok mellett is ajánlható a délutáni ve
zető oktatás minden iskolában az egyetemig. A gyenge tanuló 
támogatást, az erős biztatást talál képességeinek szabad nyilvánu- 
lása által. Közös cselekvésben nagy erő rejlik. Azonfelül ezáltal 
az iskola és család kölcsönhatása harmonikus, helyesen tagolt
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viszonyba hozatnék: délelőtt iskolai tanítás, délután iskolai nevelés 
(6 óra), közbe házi nevelés (6—8 óra) és mellékoktatás.

Időt nyervén a testi nevelésre, azon kell lennünk, hogy azt 
a testi nevelés eszközeinek alkalmazására, figyelemmel az ifjúság 
testi és szellemi fejlődésének egyes fokozataira, helyesen használjuk 
fel. Erre vonatkozólag a következő általános programmot ter
jesztem elő megvitatás és hozzászólás végett.

1. Alsó fok, a k ö zép isk o la  I—III. osztá lya .

a) Rendszeres testgyakorlatból egyenletesen fejlesztő gya
korlatok a szertornázás korlátozásával: versenyek a nélkül, hogy 
az erőnek ezáltal való fejlesztése czélúl tűzetnék ki.

b) Társas játékok; azon legyünk, hogy a gyermekek lehe
tőleg sok játékot tanuljanak és a játékot saját magáért gyakorolják; 
a játszótér mindig rendelkezésükre álljon.

c) Kézimunkából: papírmunka vagy cartonnage, agyag
munka és elemi mintázás. Ezek a munkák szoros kapcsolatba 
hozandók a rajzzal, a mértannal s az utóbbiaknak mintegy ki
egészítéséül szolgáljanak, azonban a lehetőség szerint az oktatás 
egyéb tárgyaihoz is vonatkozásba hozassanak (péld. domború tér
képek készítése rétegekből, ás vány gyűjteményhez való skatulyák, 
egyszerű természettani eszközök stb).

d) Az ének tanulása kötelező minden tanulóra nézve.
e )  Kirándulások. Télen-nyáron két hetenként legalább egy 

kirándulás a tanárok vezetése alatt. Gyárak, a város gyűjtemé
nyeinek, épületeinek megtekintése, a környék tanulmányozása stb.

II . K özépső fok, a k ö zép isk o la  IV — V I. o sztá lya .

a) Rendszeres testgyakorlatok, czélúl véve az egyéni erő 
fejlesztését. Katonai rendgyakorlatok és szertornázás nagyobb mér
tékben gyakoroltatnak és előtérbe lép a verseny szelleme.

b) Társas já tékok; ezekben szintén túlsúlyra emelkedik a 
verseny szelleme. Játszó csapatok és társaságok alakulnak; ezek 
magukat a verseny tárgyát képező játékban alaposan gyakorolják ; 
versenyeket rendeznek, melyekben csapat csapattal küzd.

c) Kézimunkáid olyat választunk, a mely már több izom
erőt feltételez. Czél a különféle szerszámok használatával való 
megismerkedés. Itt vannak helyökön a svéd Slöjdhöz hasonló, de 
nemzeti szellemben módosítandó famunkák, továbbá egyszerű esz- 
tergályozás. Egyelőre ez a kézügyességi oktatás még fakultativ 
tárgy.

dj Az ének már csak az önként vállalkozóknak tanítandó. 
Ezekből énekkart kell alakítani, a melynek gyakran kell alkalmat 
adni kiképzése fokának bemutatására, ügyességének hasznosítására.
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e) A kirándulások itt már többfélék. Torna és tudományos 
czélú kirándulások a tanár részvételével mennek végbe; de a 
tanulók egyes csoportjaival magukban is végeztetünk kiránduláso
kat, csupán a feladatukat tűzzük ki és az eredményt kérjük 
számon.

III . F e lső  fok . V II. és V III . o sztá ly .

a) Rendszeres testgyakorlatok. Ezeket itten komoly és ha
tározott czéllal kell összekapcsolni; ez a czél a katonai szolgálatra 
való előkészítés. Itt igen üdvös hatással lesznek katonai felügyelet 
alatt végzett czéllövés-gyakorlatok, továbbá a vívás tanulása.

b) A társas játék  ezen a fokon már athletikaszerű alakot 
ölthet. Nem annyira játékok tanulása, mint inkább gyakorlása kívá
natos, de a játék kötelezővé teendő. A verseny szelleme nagy 
mértékben fejlesztendő.

c) A kézimunka tudományosabb jelleget ölt. A tanulók a 
laboratóriumokban chemiai és physikai munkálatokat végeznek.

e) A kirándulások folytattatnak, de komolyabb jellegűekké 
válnak.

f ) Az egészségtan tanítása e fokon a testi nevelés kiegészítő 
részét képezi. Megkívánjuk, hogy a tanulók a rendszeres testgya
korlatok körében az életmentésre előkészítő gyakorlatokat végezzenek.

Az itt vázolt programm keresztülvitele azonban csak azon 
esetben válik lehetségessé, hogyha az iskolák fentartói megadják 
a hozzá szükséges eszközöket. Nem csekély áldozatokba fog kerülni 
iskoláinknak ellátása tágas és megfelelő játszó terekkel, kellően 
felszerelt munkatermekkel. A tornacsarnokokat jóval nagyobb mére
tekben kell építeni, hogy kedvezőtlen időjárás esetén is legyen az 
ifjúságnak tágas játszóhelye. Mindez sok pénzbe kerül. De elvégre 
is bármily nagy áldozattól sem szabad visszariadni akkor, midőn 
az ifjúság neveléséről van szó. Az iskolákba fektetett tőke meg
hozza a maga gazdag kamatját az államnak, a társadalomnak. 
A mit a testi nevelésért kiadunk, azt meg fogjuk takarítani ezersze
resen azáltal, hogy a helyesebben nevelt erősebb és egészségesebb 
nemzedék kevesebbet fog költeni orvosságra és gyógykezelésre, 
jobban fogja bírni a munkát, játékhoz és testedző gyakorlatokhoz 
lévén szokva, nem fogja minden szabad idejét a kávéházakban és 
a klubbok zöld asztalainál tölteni. Amaz áldozatok nemcsak testileg, 
hanem erkölcsileg is meg fogják javítani az ifjúságot.

A tanári testületek sokat tehetnek a maguk hatáskörükben, 
hogy az ige mentői előbb testté váljék. Sürgethetik az eszközök
nek előteremtését; lelkesíthetik az ifjúságot, hogy odaadással és 
kedvvel fogjon hozzá az új irányban való tevékenységhez. Bár
mily szerény kezdet és eredmény ezen a téren meg fogja győzni
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az illetékes köröket a mozgalom üdvös voltáról, és ekkor bizton 
számíthatunk, azoknak támogatására.

Máris reámutathatunk egy községre, mely ezen a téren jó 
példával ment elől: Jászberény városa 5087 mm-nyi területet 
engedett át a községi kath. főgymnásium részére s azt 900 írt 
költséggel nyári torna és játszótérül berendeztette. * Bár találna e 
szép példa mentői több követőre.

A tanárokra még más irányban is szükség van, hogy a 
testi nevelés ügye virágzásnak induljon. Nekik kell kezűkbe venni 
az ügyet és a testi nevelésből legalább a játéknak vezetését, a 
nem tornászati czélból tett kirándulások vezetését,** a felsőbb 
osztálybeli laboratóriumi munkákat, lehetőleg még a kézügyességi 
oktatást is magukra vállalniok. Miként azt a német iskolai érte
kezlet is kimondotta, úgy én is azt tartom, hogy oda kell töreked
nünk, hogy a tornatanítást és az összes testi nevelést az 
intézetek tanárai teljesítsék. Úgy vagyok meggyőződve, hogy az 
ifjúság nevelői egy rendkívül hatásos nevelő eszközről mondaná
nak le, ha a játékot nem ők vezetnék. Kívánatosnak tartom, hogy 
alkalmuk legyen az ifjúsággal közelebbi, bizalmasabb és nyíltabb 
érintkezésbe lépni, az ifjúságot nemcsak a tanteremben, hanem a 
szabadban, a maga legegyénibb nyilvánulásaiban megismerni.

Mindazokon felül, a miket a testi nevelés érdekében az iskola 
van hivatva megtenni, még irányt kell, hogy adjon a házi neve
lésnek is, hogy ebben is kellő figyelem fordíttassék az ifjúságnak 
testi épségben megtartására. Szükséges, hogy a család is meg
értse feladatát a testi nevelés körül és az iskolával karöltve tel
jesítse a reá eső kötelességet. Hiába tanulja az ifjú az iskolában 
az egészségtant, ha otthon azzal homlokegyenest ellenkező élet
módot folytat. A ki meg akarja szerezni az egészség és erő alap- 
feltételeit, az tartozik napi, sőt óránkénti megszokásaiból, a mennyire

* Leírását, rajzát lásd az intézet 1890/1-ik tanévi értesítőjében.
** A «Közoktatásügyi Szemle» érdemes szerkesztője a f. évi 12. szám

ban igen szellemes és humoros hangon «paedagogiai hóbort »-nak igyekezett 
feltüntetni a felügyelet alatt való játékot. Csak az vígasztal, hogy czikke 
egyik helyén (pag. 474) mégis a mellett érvel, hogy a tornatanító legyen a 
játék vezetője. Tehát ő is szükségesnek tartja a vezetést, habár igazi játék
nak úgy látszik csak azt tekinti, a melyben az ifjak kényök-kedvök szerint 
használhatják az ökleiket egymás ellen. Magam sem tartom valami nagy 
bajnak, ha az ifjúság néha játék közben összevesz, de viszont kívánatosnak 
és szükségesnek sem ismerhetem el a játéknak ilyetén elfajulását. Ha az 
iskola fölveszi a programmjába a játékot, akkor gondoskodnia kell arról, 
hogy ez rendezett módon menjen végbe. E miatt szükséges a felügyelet, út
mutatás és vezetés. Azonban magától értetődik, hogy az utóbbinak olyannak 
kell lennie, hogy pedantikus szabályokkal és folytonos kormányozni akarással 
ne korlátozza a játékszabadságot, ne vegye el az ifjúságtól a játékhoz való 
kedvet. Nézetem szerint a tapintatos nevelő a két irányú követelést igen jól 
fogja összeegyeztethetni.
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körülményei megengedik, mindent, száműzni, a mi a hygiénia tanai
val ellenkezik. Mert csak apránként, perczről perezre gyűjthetjük 
össsze az egészség nagy tőkéjét.

Valamint fegyelmi és iskolai rendtartásra tartozó dolgokra, 
azonképpen a testi nevelés iránti követelményekre rendes időkö
zökben figyelmessé kell tenni a családot, hogy tájékozva legyen 
arra nézve, a mit e részben tőle vár az iskola. Az iskola meg
követelheti, hogy a család a gyermeket óvja meg az ártalmas 
életmódtól; ne engedje szivarozni, kávéházakba és vendéglőkbe 
járni; adjon neki elég időt az alvásra; ne kényszerítse hosszú 
virrasztásra; ne vigye el vendégségbe, zajos mulatságokba, nem 
gyermeknek való színházi előadásokba. Fordítson gondot a test 
ápolására és edzésére, a tisztaságra stb. Az otthon töltött időt 
ne foglalja el házi tanítással, mindenféle nyelvek és zene tanulá
sával. Mindezekre a teendőkre a szülőket a tanév elején a beira
tások alkalmával kellene figyelmeztetni és az erre vonatkozó fel
hívást nyomtatásban a rendszabályokkal együtt a kezökbe adni.

Hasonlóképen a tanév végével újból figyelmessé kell tenni 
a szülőket arra, hogy a nagy szünidőt gyermekeik testi nevelése 
és üdülése érdekében kellően használják fel. Ekkor van az ideje 
az úszásnak, utazásnak, lovaglásnak. A szegényebb anyagi viszo
nyok között levő családok érdekében az iskolának a lehetőségig 
oda kell hatni, hogy azok gyermekei kedvezményes áron járhas
sanak az uszodába; támogatni kell az annyira üdvös és áldásos 
szünidei gyermektelepeket; elő kell mozdítani a szünidei utazáso
kat és a szegényeknek is lehetővé tenni az ezekben való rész
vételt.

Az iskolán és családon kívül a társadalomnak is vannak 
kötelességei az ifjúság testi nevelése tekintetében. Tőle várjuk, 
hogy a gyermekek számára játszó helyeket, fürdőket és uszodákat 
létesítsen és ezeken a kellő felügyeletről gondoskodjék. Az ő hatás
körébe tartozik szegény gyermekek táplálása, ruházása és a szün
időben falura telepítése érdekében közjótékonyságot gyakorolni. A 
társadalom e kötelességeknek eddig is kisebb mértékben megfe
lelt ; ha kellőképen figyelmessé fog tétetni a még érezhető hiányokra 
és szükségletekre, bizonyára ezeknek kielégítéséről is fog gondos
kodni.

A hatóságoktól törekvéseink jóakaró támogatását és az esz
közök megadását várjuk. Miután a testi nevelés kapcsolatos a 
közerkölcsiséggel, azért kívánatos, hogy a hatóságok a nyilvános 
életben mindazt üldözzék, a mi erkölcsrontó hatásával különösen 
az ifjúságra megmételyezőleg hat. Intézkedjék az iránt, hogy a 
boltok kirakataiban ne legyenek kitéve szemérmetlen képek és 
iratok, melyek az ifjúság képzeletét ingerük; tiltassék meg a 
pénzzel való játszás az utczán, a gyermekeknek való pálinkaárulás stb.
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Az előadottakat az orsz. középiskolai tanáregyesület igen 
tisztelt tagjainak figyelmébe ajánlva, van szerencsém indítványozni, 
hogy az ifjúság testi nevelésének kérdése a körök munkapro- 
grammjába vétessék, hogy a gyakorlatban levő tanférfiak nézetei
nek nyilvánulásával az ügy a gyakorlati kivitelhez közelebb jusson.

(Budapest.), Suppan Vilmos.

A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

Ha jubiláris közgyűlésünket más nem tenné is emlékezetessé, 
azzá teszi, hogy ezen került újból napirendre a tanárképzés ügye, 
a melynek pedig a napirendről soha nem lett volna szabad 
letűnnie, mert kielégítő megoldásától még igen távol vagyunk.

De nem elég, hogy a kérdés fel van vetve, azt meg is kell 
oldani s a míg nincs megoldva, sürgetni kell megoldását, rá kell 
mutatni a hiányokra, az orvoslandó bajokra s az orvoslás mód
jaira is. S ez készt engem is a felszólalásra.

S legyen szabad első helyen egy oly hiányra utalnom, me
lyet sem a jubiláris közgyűlés előadója, sem a vita folyamán a 
kérdéshez hozzászólók nem érintettek s ez : a hiány tanárjelöltek
ben, valamint teljes hiánya oly intézkedéseknek, melyek az e rész
ben már ma is aggodalmas fogyatkozást a jövőben hivatva volná
nak megszüntetni. Egyelőre ez ugyan csak egynéhány szakcsoportnál 
érezhető, rövid időn előreláthatólag a legtöbb tárgyban úgy lesz. 
S e ma már tényleg beállott hiány annál aggasztóbb, mert köz
vetlen forrásból merített értesülésem szerint épen azon szakmák
ban, melyekben a hiány már ma is érezhető, a főiskolákon sincse
nek e pályákra készülő ifjak, egynéhány szakcsoportnak nincsen 
jövendő tanári nemzedéke.

Hogy concrét példára utaljak, ilyen a modern philologiai szak
csoport s modem philologiai tanszékre, állami tanintézetnél is, meddő 
eredmény biztos tudatában hirdetünk máris pályázatot! *

Maholnap oda jutunk, hogy franczia nyelvtanárnak ismét fran- 
cziául ugyan beszélni tudó, de talán az irás nehéz mesterségét el nem 
sajátított pinczért kell alkalmaznunk s a rajzoló s ábrázoló geo
metria tanítására, mert itt is beállott már az apály, invalidussá 
lett mérnököket; avagy azon mindenesetre radikálisabb módszerhez 
folyamodjunk, hogy ezen tantárgyakat, miután azok tanítására 
képesített tanár nincs, a tantervből töröljük?

Mi a tanári pályára készülők ez apadásának oka?

* A fővárosban nem. mert az ott megüresedő állomások vidéki rendes 
tanárok áthelyezése által tölthetők be, a vidéken ez által beállott üresedés 
betölthetetlen.
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Részben kétségtelenül az, hogy a nyolczvanas évek első felé
ben túlságos sokan léptek a tanári pályára, minek következménye 
volt, hogy számosán, néha kitűnő készültség daczára. állás nélkül 
maradtak s évekig mint nevelők vagy mint helyettes tanárok ten
gődtek. Az utóbbi napokban két ily ismerősöm rendes tanárrá való 
kineveztetése örvendeztetett meg, ezek egyike 9, másika talán épen 
14 év óta működött helyettes tanári minőségben!

Ily viszonyok nem csábítanak!
De nem csábít a rendes tanárok anyagi helyzete sem. Az 

életviszonyok megváltoztak, a megélhetés feltételei súlyosak lettek 
s a tanár, ha családja van, azt fizetéséből fentartani nem képes. 
A középiskolai tanuló bizonyára tanárával fogja első sorban kö
zölni, hogy ő szintén a tanári pályára óhajt lépni s ez iránt 
tanácsát fogja kikérni s a tanár a legtöbb esetben mindent el fog 
követni, hogy tanítványát e szándékáról lebeszélje s más pálya 
választására bírja őt rá, mely a tisztességes megélhetésre s az élő- 
haladásra több kilátást nyújt, mint ez. A tanárral szemben támasz
tott igények törvény s szabályrendeletek által fokoztattak, a quali- 
ficatió megszerzése drágább lett, de javadalmazása, a megélhetés 
viszonyainak aránytalan megnehezedése daczára is ugyanaz ma
radt s ma a tanári pálya anyagi tekintetben olyan, hogy annak, 
kit szeretünk, választását nem ajánlhatjuk, nem szabad ajánlanunk.

Modern philologusokban való megfogyatkozásunk egyik okát 
magában a középiskolai törvényben kell keresnünk, melynek 26. §-a 
reáliskolai tanuló elől elzárja a lehetőséget, hogy a tanári pálya 
modern philologiai csoportjára készüljön, még az esetben is, ha a 
latin nyelvi tanfolyamban résztvett s ebből érettségi vizsgálatot is 
tett s e rendelkezést az 1890-iki XXX. amazt módosító törvény
5. §. félremagyarázhatatlanul fen tartja.

Ámde a franczia nyelvet rendes tantárgyként csak a reál
iskolán tanítjuk s így azok zöme, kik franczia ismerettel kilépnek 
a középiskolából, el vannak zárva a lehetőségtől is, hogy francziá- 
ból a tanári pályára készülhessenek s az azok számára van fen- 
tartva, kik gouvernanttól tanulhatták azt, ezek pedig, egészen elte
kintve ez ismeretük értékességétől, rendszerint nem lépnek a tanári 
pályára. Ily viszonyok közt honnan vegyünk franczia nyelvtanárt ?

Elvben helyeslem, hogy a modern philologus tudjon ne csak 
latinul, de görögül is, de gyakorlati szempontból mindenesetre 
sokkal többre tartom azon modern philologust, ki nem tud görögül, 
de jól bírja a franczia s német nyelvet, mint azt, ki a közép
iskolán tanult ugyan nemcsak latinul, de görögül is, de nem tud 
sem németül, sem francziául s tény, hogy modern philologiai taná
raink egy igen tetemes része ez utóbbi kategóriába tartozik.

Azért mégis vannak ma is modern philologusaink, kik reál
iskolát végeztek, — a szükség törvényt bont, — de ez nem megy
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egyenes úton, érteni kell hozzá, miként lehet a törvényt kijátszani! 
Az illető előbb a természettudományi szakcsoportból szerez tanári 
képesítést s pótlólag modern philologiából s akkor nem kérdik 
többé, gymnasiumot végzett-e s lesz belőle kiváló modern philologus !

A «Pester Lloyd» tanügyi referense (h.) legújabban azon jel
szót adta ugyan ki, hogy a németektől nincs többé mit tanulnunk, 
mégis nem érdektelen, hogy ők, kik a görög nyelvre nálunknál 
tudvalevőleg sokkal nagyobb súlyt fektetnek, mit kivánnak modern 
philologusaiktól.

Poroszország tanárvizsgálati szabályzata (1887. febr. 5.) vilá
gosan kimondja, hogy a modern philologiai szakra a reálgymna- 
siumot végzett tanuló is léphet; azaz olyan, ki görögül nem tanult, 
sőt további engedményt is tehet a minister (tehát latin nyelv nél
küli reáliskola tanulója is bocsátható e pályára), ha az illető jelölt 
két évet töltött oly egyetemen, melyen az illető modern nyelvnek 
rendes tanára van, vagy ennyi ideig nyelvtudományi kiképzése 
végett azon országokban tartózkodott, melyeknek nyelvéből tanárul 
akar képesíttetni.

Tehát az illető modern nyelv gyakorlati s elméleti alapos 
ismerete felment azon kötelezettség alól, hogy az illető görögül, 
de csak latinul is tanult legyen! ügy tudom pedig, hogy ott a 
modern philologusok nem épen rosszak. Az idegen modern 
nyelvek tanáraiban van a legnagyobb hiány, nemcsak quantitativ, 
de qualitativ tekintetben is s fogyatékos gyakorlati nyelvismeretük 
s ebből kifolyólag az e tárgyakban a középiskolán elért csekély 
eredmény ellen merül fel a legtöbb panasz. Már pedig, ha a 
gymnasium minden tekintetben jobb középiskola is, mint a reál
iskola, azt még sem fogja tagadhatni senki, hogy a reáliskolát 
végzett tanuló ne tanulna többet németül, no meg épen francziául, 
mint a gymnasiumot végzett s im törvényünk azt, kinek e tár
gyakban való lehetőleg alapos kiképeztetéséről gondoskodott, elzárja 
attól, hogy e tárgyaknak egykor tanára lehessen a középiskolán!

Én az eddigiekben érintett hiányt tanárképzésünk lényeges 
bajának s orvoslását sürgős szükségnek tartom, de orvoslása által 
végre is csak az eddig leggyöngébbnek tapasztalt szakcsoporton 
segítünk, pedig tényleg az összes szakcsoportokban állítólag úgy 
quantitás mint qualitás tekintetében visszafelé megyünk s közép
iskolánk jövője van veszélyeztetve.

E bajon segíteni a közoktatási kormány praeventiv rendsza
bályokkal volna hivatva azáltal, hogy jövendő lehetőleg legjobb 
tanári karról gondoskodjék.

S e helyen a tanári kar kiegészítésének vagy mondjuk a 
tanárképzésnek egy oly tényezőjére kell utalnom, melyről jubiláris 
gyűlésünk szintén nem emlékezett meg, értem a középiskolát. 
Ennek jut kétségtelenül a tanárképzés befejezése, a gyakorlati
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kiképzés, melynek módjára vonatkozó nézetemet legyen szabad más 
alkalommal előadnom, de véleményem szerint még fontosabb sze
repe van előzetesen az által, hogy neki van módja a legjobba
kat a tanári pályára irányítani, az arra nem valókat e pályáról 
elterelni.

Az okszerű tanárképzésnek, szerény véleményem szerint, nem
csak befejeztetnie kell a középiskolán, ott kell megkezdetnie is és 
pedig tervszerűen, czéltudatosan.

Senki nem ismeri az ifjú hajlamait, tehetségeit jobban a 
középiskolai tanárnál s ezért ő a leghivatottabb megítélni, ezek 
melyike alkalmas a tanári pályára, ezeket arra kellene terelnie.

A tanár jól tudja, hogy ily irányításra gyakran egy szó ele
gendő s szükséges-e részletesen fejtegetnem annak nemzetgazdasági 
fontosságát, ha ifjúságunk legjavát a jövő nemzedék nevelésére nyer
jük meg?

A középiskola neveli kétségtelenül a jövendő nemzedéket, a 
culturális niveau, melyre növendékeinket emeljük, a magunk mű
veltségétől függ. Ha tehát nemzetünk szellemi színvonalát emelni, 
tudományban, műveltségben s ezáltal vagyonban s tekintélyben való 
gyarapodását előmozdítani akarjuk, gondoskodnunk kell, hogy gyer
mekeink s unokáink tanítói a lehető legjobbak legyenek. De hogy 
ezt elérhessük, hogy nemzetünk színejavát a tanári pályára terel
hessük, az állást minden tekintetben kívánatossá is kell tennünk.

Ez véleményem szerint minden józan culturpolitika alaptör
vénye kell, hogy legyen.

A fajnemesítés physiologiai s psychologiai tekintetben ugyan
azon törvényeken alapszik. Százezreket áldozunk évente Kisbér s 
Mezőhegyesre, hogy lovainkat nemesítsük. Nemzetünk ifjúsága, 
jövendő nemzedéke nem érdemli-e meg, hogy szellemi műveltsége 
alakítóira, ha kell, milliókat is költsünk, hogy azok a lehető leg
jobbak lehessenek ? A takarékosság e téren szellemi öngyilkosság 
vagy mondjuk gyilkossági merénylet a magyar nemzeti genius ellen, 
melynek igaz tisztelői csak úgy vagyunk, ha utódainkat törekszünk 
jobbakká, tökéletesebbekké nevelni magunknál s e czélt annál job
ban közelíthetjük meg, mennél jobb kezekre bízzuk nevelésüket.

Hogy tanárokul a legjobbakat és pedig már a középiskolán 
kell kiszemelni, sőt a szükséglet s egyéni tehetségeikre való tekin
tettel az egyes szakcsoportok választására irányítani őket, hogy a 
tanári pályára nem valókat, már a középiskola törekedjék e szán
dékától elterelni, rég elismert elv Németországban. 1838. február 
havában bocsátott ki már ez irányú részletes utasítást a porosz 
közoktatási kormány a középiskolák igazgatóihoz s azt 1866-ban 
megújította. Tudomásom szerint ott nincsenek is híjával a tanár
jelölteknek, nehéz alkalmazást kapnia az egyesnek (de a jó minő
sítésű alkalmazás nélküli tanárjelöltről is törekszik az állam
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gondoskodni), ennek azonban nem vallja kárát a nemzeti művelő
dés s üresedés esetén van pályázó s a legjavából lehet válogatni. 
De más különbség is van. A tanár anyagi helyzete összehason
líthatatlanul jobb, a szakmájában kiváló előléptetésre számíthat s a 
tanügy iránt oly meleg érdeklődéssel viseltető ifjú császár a tanárok 
anyagi helyzetének tetemes javítását mégis sürgős szükségnek mondja.

Talán mégis tanulhatunk ott még valamit. A tanárképzés 
terén a legfontosabb teendőnek tartom a gondoskodást az iránt, 
hogy egyáltalán legyenek tanáraink s hogy kik azokká lesznek, 
ifjúságunk legjavából sorakozzanak; az eddigi úton haladva, az 
utóbbit semmi esetre nem várhatjuk, de sőt oda juthatunk, hogy 
a jövő század középiskoláját tanárok nélkül kell majd contemplál- 
nunk, mindenesetre érdekes probléma, melynek megoldását Bellamy 
merész phantásiája, mely a modern társadalom minden baját 
elenyésztette, sem kísérelte meg. Végül még egy megjegyzést. A 
protestáns egyházi s iskolai lap jubiláris közgyűlésünkkel foglal
kozva, ezt azon váddal illeti, hogy ideális eszmék helyett a tanár 
megélhetésének anyagias, prózai kérdésével foglalkozik s e vád 
kétségtelenül sokkal jogosabban megilleti még a fentebbiekben 
elmondottakat, mint közgyűlésünket. Jogosan elítéltnek tartom ma
gam e szempontból, ha ama lap referense a tanár nélküli iskolát 
vallja ideáljának, ha a magyar nemzeti génius szellemében való 
nevelés hangzatos eszméjét ez úton véli megtestesíthetőnek.

(Brassó.) Rombauer Emil.

NEMZETI IBÁNYÚ TÖRTÉNELMI OKTATÁS*

Négy évvel ezelőtt, ugyané folyóirat lapjain, a gymnasiumi 
földrajztanításról értekezvén, kívánatosnak mondottam, hogy a 
földrajztanítás keretén belül nagyobb tér jusson Magyarország 
leírásának.

A mint négy évvel ezelőtt írt czikkemnek is a nemzeti irány 
érvényesítése volt vezérlő gondolata, úgy jelen soraimat is hasonló 
törekvés sugallja. Fölvett tételem ez : miként érvényesíthetjük az 
eddiginél nagyobb mértékben a nemzeti irányt történelmi okta
tásunkban? Nem terjesztem ki e kérdést a magyar történelmi 
oktatásra, az állapot e részben nemzeti szempontból is teljesen 
kielégítő. Másként áll a dolog a világtörténelmi oktatásra nézve. 
Erről akarok hát tüzetesebben szólani. Minthogy pedig az okta
tást magát nem választhatjuk külön a tárgyától, vizsgáljuk elébb,

* Főbb részeiben felolvastatott a Fiumei Tanári kör 1891. májusi
ülésén.
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miképen érvényesült a magyar nemzet tényleg az átalános tör
ténelem keretében, vagyis milyen volt a nemzetközi helyzete.

Ez a nemzetközi helyzet páratlanul áll Európa történetében. 
Magyarországon érintkezik világrészünk három fő nyelvcsaládja, 
míveltsége, egyháza: a germán, szláv, görög és román-világ. 
Hazánk egyformán érezte mind a három culturának állandó és 
mélyreható befolyását, s e sokféle elemet magába felvéve, való
ságos mikrokosmosává lett az egész világrésznek. S ha szabad 
hazánk jövendőbeli fejlődésének egy valósággal magasztos ideált 
eléje tűzni, az nem lehet más, minthogy a magyar nemzet, mely 
oly bőven szedte magába mind a három cultura elemeit, ezeket 
áthasonítva egy harmonikus egészszé dolgozza fel — mint azt 
már eddig is folyton tette — s ilyeténkép magába foglalja az 
összes európai műveltségnek — magyarzamatú quintessenciáját.

Fájdalom, ma még igen távol állunk ettől az ideáltól. Vannak 
még egész tudományágak, melyek magyar földön is még teljesen 
megőrizték idegen mezüket s eddigelé még nyomát se mutatják 
az eredeti nemzeti felfogás és észjárás átalakító hatásának. Ilyen 
tudományág első sorban a világtörténelem, melynek mívelése 
nálunk jobbára csak fordításokra, compilatiókra és ismertetésekre 
szorítkozik. Innen van aztán, hogy ez utóbbiak, mivel a nemzeti 
irodalomból nem meríthetik anyagukat, ügy felosztásukban, mint 
felfogásukban teljesen híjával vannak a nemzeti jellegnek és ere
detiségnek ; a mennyiben a világtörténeti eseményeket egészen ide
gen, még pedig sokszor subjective is idegen — vagyis német — 
szempontból és felfogás szerint mérlegelik, hazánk világtörténelmi 
szereplésére pedig alig vannak némi tekintettel.

Ilyenek lévén világtörténelmi tankönyveink, az következett 
belőle, hogy középiskolai történetoktatásunk eddigelé két, anyag
ban, szerkezetben és felfogásban mereven elkülönözött s egymás
ról jóformán tudomást sem vevő történetet tanított el egymás 
mellett és után; — eléadván egyrészt egy olyan átalános törté
nelmet, mely csaknem teljesen ignorálja hazánk történeti szerep
lését, másrészt pedig oly magyar történetet, mely nincs kellő 
tekintettel a szomszéd népek fejlődésére és érintkezéseire: így 
állítván egymás mellé a kizárólag magyar <globus >-t és egy 
olyan glóbust, melyről meg viszont Magyarország képe hiányzik.

Ennek a mesterséges elszigetelésnek legnagyobb didaktikai 
hátránya, hogy a tanulók történeti ismeretei nem rendeződhetnek 
kellőleg ezen a bizonytalan, — hogy úgy mondjuk, — dualistikus 
alapon. Az öt éven keresztül tanított történeti anyag oly roppant 
anorganikus tömeggé halmozódik fel, hogy azt emlékezetben tar
tani jóformán teljesen lehetetlen. A világtörténelmi s magyar tör
téneti ismeretek, minthogy nem taníttattak szerves kapcsolatban, 
a helyett hogy egymást kiegészítenék és támogatnák, inkább csak
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kölcsönösen kiszorítják egymást az emlékezetből. így azután a 
végleges eredmény inkább kivonás, mint összeadás által keletke
zettnek tűnik fel.

Ezt a tényt ismerte be hallgatólag az érettségi vizsgálati 
szabályzat is, midőn a vizsgálat tárgyául a világtörténelem mellő
zésével csakis a hazai történetet vette fel. Mintegy hallgató beisme
rése volt ez annak, hogy az abituriensektől nem lehet megkívánni 
azt, hogy tanulmányaik végén még az átalános történelemből 
tanult főbb dolgokra is visszaemlékezzenek. Újabban ugyan e pont 
oda módosult, hogy a vizsgálat alkalmával a jelöltekhez a magyar 
történelembe belejátszó főbb világtörténelmi eseményekről is idéz
tessenek kérdések; azonban csak nemrég (1891. máj. min. rend.) 
hangzott fel illetékes helyről az a panasz, hogy e kérdések igen 
sok helyen megdöbbentő tájékozatlanságra valló feleletekben része
sülnek.*

*

Miként lehetne ez állapotokat legjobban orvosolni ? Ebben a 
kérdésben is — historikus felfogással — czélszerűbbnek vélném 
a lassú, de biztos, lépésenkénti fejlesztést a hatásaiban ki nem 
számítható rohamos változtatásnál.

Mindenekelőtt tiszteletben tartom a jelenlegi tantervbeosz- 
tást. melynek állandósága, egynémely hiánya mellett is elsőrendű 
feltétele a biztos fejlődésnek. Nem lehetünk annyira chauvinisták. 
hogy a világtörténelmet be akarjuk szorítani a magyar történelem 
keretébe. Fájdalom, erre nézve nem mondhatjuk el azt, a mit az 
olasz gymnasiumi tantervhez készült utasítások mondanak az 
általános történelem tanításáról:

«A két lycealis osztályban lesz tanítandó az európai népek története 
a római birodalom bukása után ; oly módon azonban, hogy absolut elsőség 
jusson benne Olaszország történetének. S ezt teljes joggal tehetjük. Mert 
Olaszország sokféle, hol örvendetes, hol gyászos okoknál fogva összes nemzet
közi érintkezéseit illetőleg a középkor s nagyrészt az újkor története közép- 
pontjáúl is tekinthető». **

Vizsgáljuk hát csak azt, mit lehetne az általunk jelzett 
irányban elérni a jelenleg fennálló tanterv keretén belül.

Gyökeres revisio alá kell venni használatban levő világ
történeti tankönyveinket, s első sorban nemzeti szempontból szigo
rúan megrostálni azoknak úgy anyagát, mint belső szerkezetét.

* Eddig itt kifejtett s még alább közlendő nézeteim sokban találkoz
nak Schiirger Ferencz ungvári kartársam eszméivel, melyeket Középiskolai 
tö rtén e tta n ítá su n k  reform jához czím alatt e folyóirat 1890. deczemberi szá
mában közölt. Hazánk két végpontján, egymástól függetlenül jutottunk analog 
eredményre, analog tapasztalatok alapján; a mi már magában is indirekt 
bizonyíték álláspontunk helyessége mellett.

** Programmi e istruzioni per 1’ insegnamento nei gimnasi e licei. 
1881. 90 1.
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Hogy mennyire benne vagyunk erre nézve a német felfogás 
kritikátlan utánzásában, azt e tankönyveknek világtörténelem  
czíme is mutatja, mely tisztára német s nézetünk szerint hibás 
alkotás. Az olasz «utasítások» — a mint láttuk — sokkal helye
sebben európai népek történetéről beszélnek. Ha tehát világtörté
nelem alatt — kivált a közép- és újkorban — tulajdonképen 
Európa népeinek átalános (vagy egyetemes) történetét értjük, csak 
az lehet a kérdés, mit vegyünk fel e czímen a tanítás anyagául 
és hogyan adjuk elő.

Először is nézzük, mit vesznek föl más nemzetek belőle. 
Azt fogjuk találni, hogy ebben sok subjectivitás nyilatkozik. Min
den nemzet az európai történelem eseményeit nemcsak átalános 
jelentőségük, hanem a szerint is mérlegeli, milyen hatással voltak 
azok saját fejlődésére. S valamennyi nemzet előszeretettel tágyalja 
kivált a vele sűrűén érintkezett szomszédos népek történetét. Ellen
ben az, a mit mi világtörténelem czímén tanítottunk, tulajdon
képen nem más, mint a német compendiumok másolata, melyből 
mintha csak szándékosan ki volna hagyva minden magyar tör
téneti vonatkozás. Tankönyveink egyike sem mer a Thun-féle néme- 
tes aera hagyományaival határozottan szakítani, lenyűgözve attól a 
régi előítélettől, hogy egy nem német mintára készült világtörténet már 
nem is volna világtörténet. Nos hát az egyetemes történet maga 
nem változik, de igenis változhatik a szempont, melyből tárgyal
juk, s módosulhat részleteiben az anyag, melyet felölel. Ebben a 
tekintetben még eddig valamennyi civilisált nép bizonyos ego
centrikus álláspontra  helyezkedik. Miért tegyünk ebben csak mi 
kivételt? — Bennünket sajátságos történeti fejlődésünk úgy állí
tott kelet és nyugat közé, hogy eleitől fogva átmeneti lánczszemet 
képeztünk a latin-német és görög-szláv világ között. Azért nálunk 
az európai történet tárgyalásának úgy kellene átalakúlni, hogy 
nagyobb tért szenteljünk benne a byzanczi és török birodalom s 
a bennünket háromfelöl körülövező szláv népek és osztrák örökös 
tartományok történetének; ellenben jóval kevesebbet a távoli nyu
gat politikai változásainak. A fehér és piros rózsa küzdelmei ben
nünket sokkal kevésbé érdekelhetnek, mint a lengyel birodalom 
pártharczai vagy a jancsárlázadások. Nekünk tehát az általános 
történelem tárgyalásánál kissé kelet felé kell gravitálnunk.

E mellett azonban természetesen el kell ösmernünk, hogy 
— kivált a középkorban — mivel Magyarország a nyugati latin 
míveltségnek és egyháznak volt az előőrse, a mi saját szem
pontunkból is az egyetemes história a római császárság és pápa
ság körül forog jó ideig. De nekünk ezt a nagy jelenséget is a 
saját álláspontunkból kellene tekintenünk és méltatnunk. Különben 
pedig a mi történelmi horizonunkba a Kelet ép úgy beleesik, mint 
a Nyűgöt: nem kellene az előbbinek szándékosan hátat fordíta-



298

mink, csak azért, mert a német historikusoknak nem esik látó 
körükbe.

Ennyit az európai történet anyagáról magyar szempontból. 
Nincs szükségünk arra, hogy a középkori angol és fanczia ural
kodók teljes névsorát tanítsuk, sem arra, hogy pl. a száz éves 
angol-franczia háború egyes csatáit és phasisait részletesen ismer
tessük ; sokkal közelebbről érdekelnek a Magyarországai érintke
zett byzanczi császárok és török szultánok s a velünk szomszédos 
államoknak háborúi.

Ezek után pedig szóljunk valamit az ekként módosítandó 
tananyag tárgyalása módjáról. Erre nézve a következő vezérelvet 
szeretnők érvényre jutva látni: Az európai átalános történet tár
gyalásánál lebegjen folyton szemünk előtt az, milyen hatást gya
koroltak hazánkra a világmozgató eszmék; miképen érvényesült 
nemzetünknél az uralkodó korszellem és míveltség befolyása; meny
nyire vettünk részt a nagy európai eseményekben. — Szerető 
gonddal kell itt felkeresnünk minden, még oly csekély vonatkozást 
is, mely a külföldi eseményeket hozzánk közelebb hozza. Távol 
legyen tőlünk, hogy jelenlegi tankönyviróink nagy érdemeit elvitas
suk, sőt inkább örömmel ismerjük el, hogy pl. Mangold Lajos 
tankönyvei nemcsak emelkedettebb történelmi felfogás, hanem a 
magyar történelmi anyag fölvétele tekintetében is jelentékeny hala
dást jeleznek Csakhogy még ezeken is észrevehetni, hogy a hazán
kat illető részletek csak mechanice vannak betoldva az eredetileg 
német szempont szerint készült szövegbe.

Nézetünk szerint nem így külön toldalék vagy függelékképen 
kellene a magyar történetet az egyetemes históriát tárgyaló tan
könyvekbe beleilleszteni; sőt ez egészen el is maradhat. Ellenben 
az egész előadáson át kellene vonulni annak az igyekezetnek, 
hogy a tanulót az európai történet tárgyalása útján saját történe
tünknek helyesebb megismerésére is vezessük. Érezze és tudja a 
tanuló, hogy az egyetemes történelmet azért is tanulja, hogy tisz
tában legyen nemzetünk helyzetével és szerepével a többi népeké
vel szemben. S ezért lehetőleg ne legyen fejezete az ilyen tan
könyvnek, melyben valami magyar történelmi vonatkozás ne 
találtatnék, — nem külön elszórva, hanem szervesen beleszőve 
az előadás menetébe.*

Mondanunk sem kell, mennyire hasznára válnék az ily tár
gyalási mód a nyolczadik osztálybeli befejező magyar történelmi 
tanfolyamnak. Az előadás itt már mindenfelé gondosan előkészí
tett talajra, kész és biztos keretre találna. Ha a tanuló már ismeri 
a németek, olaszok, lengyelek, csehek, balkán félszigeti szlávok,

* Vegyük pl. az újkorból a renaissanceot, a reformatiót, a 30 éves 
háborút, a török háborúkat, a spanyol örökösödési háborút stb. Miért kellene 
e fejezeteknél épen Magyarországról hallgatni ?
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byzancziak és törökök, — szóval a környező népek történetét, 
akkor kellő időt és figyelmet szentelhetünk a beltörténetre és 
az institutiók tárgyalására; előre el lévén már készítve a kap
csok, melyek segélyével a népek története Magyarországéhoz kap
csolható, a külső érintkezések tárgyalása nem okoz többé annyi 
nehézséget.

(Fiume.) Fest Aladár.

A GÖRÖG ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

Roseth tagtársunk a „Közlöny“ októberi füzetében nyomós és 
meggyőző megokolással az érettségi latin írásbeli dolgozatok eltörlését 
hozza szóba. Alig hiszszük, hogy akadna oly vaskalapos philologus, ki 
a latin nyelv tanításának jelenlegi czélját tekintetbe véve, a latin Írás
beli dolgozatok megmaradása mellett síkra szállana. De ha már a latin 
írásbeli dolgozatokat középiskoláinkban megszüntetjük, valóságos ana- 
clironismusnak tetszik a görög írásbeli dolgozatok megtartása. Az ion 
nyelvjárással kezdő tanárok ugyan — Homeros remekműveinek mielébbi 
olvastatását tartván szem előtt — eddig sem fektettek nagy súlyt a 
görög írásbeli dolgozatokra, sőt néhol — igen helyesen — mellőzték, 
de az attikai dialectusból kiinduló tanárok legalább a tanítás kezdő 
fokán görcsösen ragaszkodtak a görög gyakorlatokhoz és később sem 
mondtak le egészen róluk. A görög írásbeli dolgozatokat utasításaink 
megbolygatása nélkül szüntethetjük meg, mert az érettségi görög Írás
beli dolgozat utasításaink szerint egy iskolai görög auctor szövegének 
magyar fordításából áll, holott az érettségi latin írásbeli dolgozat mos
tani utasításainknak oly fontos követelménye, hogy a dolgozat siker
telensége esetében a maturans az érettségi szóbeli vizsgálatra sem 
bocsátható.

Míg tehát az érettségi latin Írásbeli dolgozatnak eltörlése után 
a czélnak megfelelőbb recompensatióról kell gondoskodnunk, a görög 
Írásbeli dolgozatok megszüntetésének természetes, eléggé nem becsülhető 
következménye az lesz, hogy a görög nyelvi oktatás kétféle irányához 
képest az összefüggő olvasmány gyorsabb megkezdését, illetőleg behatóbb 
tárgyalását teszi majd lehetségessé.

(Munkács.) Grósz Jakab főgymn. tanár.
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I S M E R T E T É S E K .

H azai m ű vek .

Magyar irodalmi olvasókönyv. Szerkesztette dr. Badics Fe- 
rencz. II. kötet. A gymn. VI. oszt. számára. Budapest, 1891. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. — Magyar irodalmi 
olvasmányok. A görög nyelv pótlásául, a gymn. VI. osztálya szá
mára. Szerkesztette dr. Jancsó Benedek. Budapest. Lampel Róbert 
(Wodianer és fiai).

Badics Ferencz szorosan ragaszkodott a Tantervhez s szemelvé
nyeket közölt a megjelölt Írókból. Jancsó könyve gazdagabb, három 
újabb Íróból is felvett egy-egy darabot, mert főleg azon volt, hogy a 
közölt olvasmányok némi tárgyi összefüggésben legyenek s hogy könyve 
lehetőleg szerves egészet alkosson. Innen van, hogy a könyv inkább 
történeti forrásolvasmányok gyűjteménye lett. Badics nem keresett tar
talmi egységet, egy íróból is csak azért közöl néhol többet, hogy más
más oldalról ismertesse (pl. Pázmány, Zrínyi Miklós, Bethlen Miklós, 
Faludi Ferencz) ; ezért könyve elég változatos s inkább kultúrtörténeti 
jellemű. Mindkét szerkesztő gazdag jegyzetekkel látta el az olvasmá
nyokat, úgy hogy a tanuló bízvást maga is használhatja a könyveket. 
Jancsó,* épen az olvasmányok tárgyánál fogva, bőven tájékoztat a 
szükséges politikai eseményekről, de elég gondot fordít az irodalom- 
történeti adatokra is, s különösen helyeselhető, hogy az Írókat stíl és 
nyelv szempontjából kimerítően jellemzi. Badics minden iró elé kis 
bevezetést irt, melyben a szerző életrajzát és irói jellemzését adja, az 
olvasmányok után egy kis vázlatban képet ad a szemelvény tartalmá
ról s külön, a könyv végén magyarázó jegyzetekkel kiséri a homályo
sabb helyeket.

Általában véve mindkét könyv szorgalmas munka eredménye, 
látszik, hogy a szerkesztők tapasztalt tanárok, ismerik a tanulók és 
tanárok igényeit, hogy a kiválasztandó és magyarázandó tárgy fölött 
teljesen uralkodnak. Bizton remélhető, hogy ez új feladatnak készült 
könyvek sok tekintetben még javulni fognak, ha majd a tapasztalat 
úgy a feladat természetéről, mint a megoldására szükséges eszközök
ről tanulsággal fog szolgálni. Mert e könyveket forgatva, még most 
nem igen tudja az ember, minő tárgyat tanít belőlük a tanár ? Jancsót 
úgy látszik egy kevéssé nyugtalanította e kérdés s körülbelől úgy szer
kesztette könyvét, hogy történetet lehessen belőle tanulni, s a történet

* Jancsó a latin idézeteket és kifejezéseket mind lefordítja, de talán 
nagyobb szabadsággal, mint kellene, bár véleményünk szerint hasznosabb lett 
volna — minthogy latinul még tanulnak ifjaink — ha a tanulók e könnyí
tést nem élvezhetik. Fordítás helyett talán jobb lett volna megjelölni, honnan 
van véve az idézet, mert ez némileg jellemzi az idéző Írót.
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tanára bizonyosan értékesíteni is fogja e forrástanulmányokat. De nem 
hiszszük, hogy a Tanterv készítői előtt e czél lebegett volna. Az iro
dalomtörténet s a rhetorika tanára szintén haszonnal utalhat ez olvas
mányokra, de kérdés, vájjon e csekély előnyök igazolják-e a pótló 
olvasókönyv létjogát mai alakjában.

Szerintünk a görög nyelv pótlására, ha már pótolni kell, a Tan- 
tervben adott kereten belül, lehetőleg önálló disciplinát kell teremteni 
s e szempontnak az olvasókönyv szerkesztésében is érvényre kell jutni. 
Nem volna-e helyes, ha az olvasókönyvek szerkesztői a második kiadás
ban e körülményre több figyelmet fordítanának ? A szemelvények elé 
lehetne talán egy kimerítő bevezetést Írni a magyar prózai stil fejlő
déséről a XVI., XVII. és XVIII. században, folytonos hivatkozással a 
latin irodalom és stíl hatására, termékenyítő és bénító befolyására. 
Ki lehetne itt fejteni az okokat, mért tartotta magát nálunk tovább 
a latin próza, mint nyugaton, mért Írnak többet magyarul Erdély- 
országban, mint az ország más részeiben; sőt azt is meg lehetne 
engedni, hogy fordításban nehány latin Írót is ismertessen a szer
kesztő, hiszen ezek is a nemzeti kultúra szolgálatában állottak, s a 
későbbi magyar stil fejlődésére csak úgy hatottak, a mint ők a Livius 
vagy más régi latin iró hatása alatt állottak. E kor Íróinak van sok 
közös tulajdonságuk formai szempontból, melyeket Magyarország kultú
rájából ki lehet magyarázni, s e századok tudatos és öntudatlan törek
vései és alkotásai még a mi századunkig is hatnak. Ilynemű általános 
bevezetés egy külön tanítási czélt tűzne ki s oly irodalmi és nyelvi 
mozzanatokra figyelmeztetne tüzetesebben, melyeknél a történet vagy 
irodalom tanára sokáig nem időzhet.

Ismételjük azonban, hogy mindkét könyv egy új tárgynak irt 
első könyvei, s mint első kísérletekért, a szerzők gyors s mégis lelki- 
ismeretes munkása teljes dicséretet érdemel s a könyvekre for
dított szorgalom és gond mindenesetre biztosíték, hogy az ügyes, ava
tott szerkesztők könyveik átdolgozásánál a tapasztalat elmaradhatatlan 
correctivumát figyelembe fogják venni. Б.

A növénygyűjtő. Gyakorlati útmutató a tanulók részére, 
irta Szekerese Fr. Ödön. 34 ábrával. Kassa, 1891. Koczányi és 
Vitéz bizománya. Ára 80 kr. — A rovargyűjtő. Gyakorlati útmutató 
a tanulók részére, irta Szekerese Fr. Ödön. 53 ábrával. Kassa, 
1891. Koczányi és Vitéz bizománya. Ára 80 kr.

A kassai főgymnasium 1886/7-ki és 1889/90-iki értesítőjében 
megjelent értekezések Szekerese Fr. Ödön tanár tollából úgy tárgyuk
nál s irányuknál, mint tartalmi értéküknél és feldolgozási módjuknál 
fogva méltán vonták magukra a természetrajz tanárainak figyelmét. 
Olyan jól megválasztott tárgyú, annyi ügyszeretettel, olyan közvetet-
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lenséggel és olyan ügyesen megirott programmértekezést nem igen 
sokat produkálnak iskoláink. Mindkettő szerény czímmel és még 
szerényebb igényekkel látott napvilágot. Az elsőnek czíme: „A rovar- 
gyűjtésről tanítványaimnak“, a másodiké: „A növénygyűjtésről tanít
ványaimnak“. Tulajdonképen azonban a növény- és rovargyűjtésnek 
minden fontosabb részletére kiterjeszkedő, terjedelmes dolgozatok, a 
melyek nemcsak a tanulónak a kedvét éleszthették a gyűjtésre, és őket 
a növény és rovargyűjtéssel járó minden munkában útba igazíthatták, 
de segítségül szolgálhattak még a gyakorlott tanárnak is, a ki a kér
déssel összefüggő újabb tapasztalatokat találhatta meg e dolgozatokban. 
Bizonyára sokan sajnálhatták, hogy a szélesebb olvasókört érdemlő 
fontos tárgyú értekezések értesítőkbe vannak eltemetve.

A sajnálkozás most már tárgytalan. Szerző felbátorítva szá
mos szaktársának kedvező ítélete és sürgető kívánsága által, a két 
értekezést önálló kötetekben bocsátotta közre. A fenti czímen fek
szenek most előttünk. A növénygyűjtésről szóló dolgozat változatlanul, 
a rovargyűjtésről szóló helyenként bővítve és 53 rajzzal illusztrálva.

Tapasztalatból tudom, ama tanítványaimnál győződtem meg róla, 
a kiknek azokból egyes fejezeteket felolvastam vagy pedig az értesítő
ket elolvasásra kölcsönöztem, hogy a tanuló ifjúság, különösen tanári 
utasítások mellett, élvezettel fogja e két könyvecskét olvasni és igen 
örömest fogja őket használni. Mindnyájan tudjuk, mennyire szeret a 
fiú gyűjteni és gyűjtési kedvében mennyire fontos, ha alapos, szakava
tott, de a tanuló szája ize szerint megirott útmutatót adhatunk kezébe. 
Már pedig a szóban levő könyvecskéről mindezt a legjobb lelkiisme
rettel mondhatjuk, a miért is e könyvecskéket a legmelegebben ajánljuk 
ama t. kartársak figyelmébe, a kik azokat programmértekezés koruk
ból talán nem ismernék.

Az egyedüli kifogás, a melyet e két könyvecske ellen jogosan 
tehetnénk, túlságos terjedelmessege és az, hogy egyik s másik dolog
ban nagyon is sokféle utasítást ad, úgy, hogy nehezére lesz a tanuló
nak a választás; mindannyinak végigpróbálasára pedig alig lesz 
alkalma és ideje. Azután meg sok olyan részletre is kiterjed, a melyek 
kívül esnek a tanuló szükségletein. A mennyiben azonban szerző a 
tanulókon kívül szélesebb körök szükségleteire is gondolt és teljes, 
minden kérdésben bő tájékozást akart nyújtani, jól tette, czélt is ért 
vele, de helyesebben cselekedett volna a tanúló iránt való tekintetből 
(a kinek kizárólagos czímére adresszálta a könyvecskéket), ha a nem 
tanulónak valókat függelékben illeszti a könyvecskékhez. Kifogás alá 
eshetik a könyvek ára is, a mi talán sok arra nézve, hogy a tanulók 
körében nagyobb mértékben elterjedjenek. Pedig ismételve hangsúlyoz
zuk, igen kívánatos volna szélesebb körökben való elterjedésük.

A 169 tizenhatodrét lapra terjedő növénygyüjtőneJc főbb fejezetei 
következők: I .  Bevezető. II .  A gyűjtésnél használatos eszközök. III .  
A gyűjtés helye és ideje. IY. A növények begyűjtése. V. A gyűjtött



növények feldolgozása. YI. A gyűjtemény berendezése. VII. Külön
leges növénygyűjtemények. VIII. A gyűjtemény gondozása. IX. Zárszó. 

Az ugyanolyan terjedelmű rovargyiijtö főbb fejezetei: I. Bevezető.
II. A gyűjtési liely és idő. III. A gyűjtéshez szükséges eszközök.
III. A rovarok kivégzése. IV, A gyűjtött rovarok földolgozása. V. A 
peték, álczák és bábok kezelése. VI. A gyűjtemény berendezése. VII. 
A gyűjtemény föntartása.

(Budapest.) Dr. Szterényi H.
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PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

I. M ath em atik  a.

Összes középiskolai értesítőink közül csupán háromban találunk 
mathematikai tárgyú értekezést. Oly kevés ez, hogy okvetetlenül fel
merül az a kérdés, hogy miért ily meddő ez az irodalom nálunk, 
holott külföldön, különösen Németországban oly nagy számú mathe
matikai értekezésre akadunk a középiskolai értesítőkben?

Ez a kérdés oly szorosan összefügg a programmértekezések 
egész kérdésével, s annyira complikált, hogy a szakosztályok és körök 
munkásságának egyik méltó tárgya ez évben. E rövid ismertetések 
keretében a kérdést megoldanunk nem lehet; csak rá akarunk utalni 
arra a természetes okra, mely a mathematikai programmirodalom 
említett meddőségét okozhatja. Németországban szó sincs arról, hogy 
a programmértekezés a tanulók, vagy azok szüleinek való. Ott a 
programmértekezés a tudományos irodalom egyik ága, ott, úgy mond- 
hatnók, van egy állandó folyóirat, mely nem egy helyen, nem idő- 
közönkint, hanem sok helyen, egy időben, az év végen jelenik meg. 
Hogy mennyire igaz ez a felfogás, annak megítélésére csak azt em
lítem, hogy ott fel is merült már az a furcsa tervezet, hogy a pro- 
grammokat egy helyen adnák ki és minden intézetnek a rája vonat
kozó iskolai adatokat, "mint különlenyomatokat annyi példányban 
küldjék meg, a hányra az iskolának szüksége van.

Hogy üdvös-e ez intézmény vagy nem, azt nem kutatom. Haszna 
mindenesetre az, hogy sok tanárnak alkalom adatik irodalmi műkö
désre ; de annyiban káros, hogy minden selejtes szakmunka megjelen
hetik, mert nincs meg az az ellenőrzés, a mit minden lap szerkesz
tésénél elvárhatunk.

Nálunk — úgy látszik — inkább az a nézet van elterjedve, 
hogy a programmértekezés a tanulóknak, szülőknek — és legfölebb a 
tanároknak való. Erre vall az, hogy az értekezések nagy része a 
tanulókhoz, vagy szüleikhez szóló tájékoztató, tanácsadó, paedagogiai 
fejtegetéseket tartalmazó és néhol didaktikai kérdésekkel foglalkozó.
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Ebből a szempontból tekintve minden más stúdiumnak tágabb 
tere van, mint a mathematikának. Irodalom, történet, philosophia, 
műtörténet, sőt az iskolai élet története is és még a természettudo
mányok is általános érdeküek, könnyen férkőznek a kedély világán 
át az észhez és mulattatva érdekessé válhatnak : a mathematika erre 
nem képes. Innen van, hogy a mathematikai értekezések száma oly 
csekély. Nézetünk szerint nálunk a programmértekezésnek valóban 
leginkább a nagy közönséghez kell szólnia, tehát természetszerűleg a 
mathematikának csak oly ágai kerülhetnek belé, a melyek népszerű
síthetek. Ezek száma vajmi csekély: a számrendszer, a számirás, a 
valószínűségi számítás, a mathematikai tudományok históriája, a 
mathematika és természettudományok összefüggése, a mathematikai és 
társadalmi tudományok összefüggése stb. azon néhány kérdés, a mely 
a nagy közönséget, a müveit közönséget érdekelhetné. De nagy fon
tosságot tulajdonítunk a programmértekezéseknek a tanulók tovább
képzése szempontjából. A középiskolai tananyag sok olyan speciális 
tárgyat ölel fel, a mely érintkezik a mathematikai tudományok maga
sabb problémáival. E  speciális kérdésekből kiindulva belé lehetne vilá
gítani a mathematika egyik-másik ágába oly módon, hogy a tanuló 
élvezettel olvassa és okuljon belőle az az ifjú, a kinek nem lesz 
alkalma mathematikai stúdiumokkal foglalkozni. Ez az irány nálunk 
teljesen hiányzik. Ezt meg kellene honosítani. A mathematikai tanítás 
kérdéseinek száma is egész sereg. Igaz, hogy ezek nem érdeklik a 
nagy közönséget; de a tanítás ügyének szolgálatára lehetnek s míg 
paedagogiai lapjaink nem képesek oly teret biztosítani az értekezések
nek, mint kellene: jobb helyet nem találhatnak, mint az iskolai 
programmokat. Addig is pedig, a míg a mathematikai irodalmunk oly 
sovány, mint jelenleg, minden, önálló mathematikai dolgozat is helyet 
találhatna programmjainkban, ha általánosabb érdekű a teretle nem foglalja. 
Hadd jöjjön akár tiz selejtes értekezés, ha utána egy jóravaló akad !

Az idei mathematikai értekezések a következők voltak:

S zék e ly  T öh ötöm  szék fog la ló  b eszéd e  a zilahi ev. ref. főgymna- 
siumban. — Ez iskolában még dívik az a régi, jó szokás, a mi, 
sajnos, a legtöbb iskolából kiveszett, hogy a tanár némi ünnepélyes
séggel foglalja el székét. Az előttünk fekvő székfoglaló beszédben a 
mathematika tanítására vonatkozó általános elvek foglaltatnak. Kiemeli 
azt a haladást, melyet a mathematikai stúdiumok methodus tekinte
tében tettek, megemlíti, hogy szerves összefüggésbe hozandó a mathe
matikai tanítás a többi tárgyakkal, elmondja a tanítás menetét és 
kiemeli a gyakorló feladatok fontosságát. Az iskolai dolgozatokra 
nagyobb súlyt helyez, mint a háziakra.

„A szám olási röv id ítések  és m ű v e le tek  k orlá to lt p o n to s
sá g g a l“ czímü értekezést közöl Eltscher Simon a nyíregyházi ág.ev.főgym- 
nasium értesítőjében. — Értekezése első részében a szorzás rövidítését
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közli egyes esetekben. Mi részünkről nem helyezünk nagy súlyt 
ezekre a rövidítésekre. Sajnáljuk, hogy tantervűnkben egyáltalán sze
repelnek ; mert azt tapasztaljuk, hogy felnőtt emberek is némelykor 
alig tudnak számolni. Régente, mikor csak a közönséges számolásokat 
tanították, mindenki megtanulta a műveleteket. Ma, alig tud a
II. osztálybeli tanuló hibátlanul összeadni, kivonni, szorozni és külö
nösen osztani és már rövidítésekre tanítjuk. Erre megtanítja a gya
korlati szükség, tanítsa a szakiskola, nem a középiskola. Ugyanez áll 
a korlátolt pontosságú számításokra is, melyeket szintén egész bátran 
ki lehetne hagynunk. —- De ha tanítjuk, tanítsuk úgy, hogy ne 
tegyen a tanuló olyan lépést, a mit kellően indokolni ne tudjon. És 
ezt az elvet nem látjuk az előttünk levő értekezésben. A rövidítések 
közül a miket értekező közöl, meghagynám a 25-tel szorzást, osztást 
és a szorzást oly számmal, melynek első vagy utolsó helyén 1 áll. 
A többit mind elvetném. Ki mondhatja pl., hogy rövidíti a számítást, 
ha 5-el való szorzás helyett 10-el szorzók és 2-vel osztok ? A kor
látolt pontosságú műveleteknél könnyű lett volna a dolgot meg
magyarázni, nem pedig a kész szabályt adni. A példa nem magyarázat! 
Ügy tudjuk, hogy a rövidített osztásra vonatkozólag a mi a leg
nehezebb — igen egyszerű magyarázat jelent meg közlönyünk 2 év 
előtti folyamában. — Eltscher ur a nehézséget abban találja, hogy 
a tizedes pont zavarja a tanulót, mert attól első helyen jobbra a 
10-ed, és balra az l  es áll stb. Azt ajánlja, hogy az egyes fölé  
tegyünk jelet a tizedes pont helyett és akkor a helyértékek symmet- 
ricusak lesznek. Szívesebben láttunk volna egy értekezést, mely a 
rövidített számolási műveletek mai tanítási módjával és a korlátolt 
pontosságú műveletek szükségességével, vagy felesleges voltával foglal
kozik és magukat a műveleteket tudományosan tárgyalja; mert a 
rövidített műveleteknek egész tudományos irodalmuk van. A leg
nagyobb mathematikus elmék is foglalkoztak vele. Csak Főúriért, 
Cauchyt és Lagrange-ot említem, nem is szólva azokról, a kik didak
tikai szempontból tárgyalták a kérdést.

AjáradékkamatlábánakmeghatározásávalfoglalkozikDr. Császár 
K áro ly , a kit a mathematikai tanítás és a gyakorlati mathematikai 
irodalom igen nagy kárára, az idén elvesztettünk. Ismerteti a foly
tatólagos helyettesítések módszerét, melynél sajnálattal látjuk, hogy 
nem ismerte Ghyczy Gézának a megelőző évi kereskedelmi akadémiai 
értesítőben megjelent értekezését, melyben minden egyes eset kimerí
tően tárgyaltatik. Tárgyalja ez után a regula faisi módjával a kér
dést és az ennél nagyobb megközelítést nyújtó De Morgan-tól eredő 
módot, a mi lényegében nem más, mint a regula faisi kibővítése az 
által, hogy a növekmény második hatványát is tekintetbe veszszük a 
Taylor sorában. Elég alkalmas számítási eljárásra jut és több példán 
alkalmazza az eljárásokat. Kár, hogy az a munka, melynek e dolgozat 
csak egy részlete, nem jelent meg. (b.)

22
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A közoktatásügyi költségvetés 1892-re.
A közoktatásügyi költségvetésjavaslatot az 1892. esztendőre leg

jobban jellemzi az a körülmény, hogy a kiadások 707.132 írttal na
gyobbodtak, noha a kilátásban levő emelése a tanári fizetéseknek a 
közokt. költségvetésben még nem fordúl elő. Nagyobb alkotásokat a 
középiskolai ügy terén a költségvetés nem jelez, nem is igen jelezhet, 
mert, mellőzve most az egységes középiskola kérdését, nem új alkotásokra 
szorulunk e téren, hanem a középiskolák intenzív fejlesztésére, a mi 
nem annyira új tételekben, mint egyenletes emelkedésében a régieknek 
nyilatkozik. Ezt az egyenletes emelkedést meg is találjuk majd
nem minden ágában a középiskolai tanügynek Szigorú takarékosság 
jellemzi a költségvetést, minden legapróbb részletre kiterjedő minu- 
tiosus gondosság, a mi lehetségessé tette, hogy aránylag csekély költ
ségtöbblettel sok, az intenzív fejlesztés körébe vágó új momentumra 
akadunk benne. Ide tartozik az erzsébetvárosi gymnasium államo
sítása, a munkácsi gymnasium fokozatos fejlesztése, a budapesti 
YI. k. reáliskola felállítása, az egri s debreczeni reáliskola államosí
tása, a felekezeti, törvényhatósági s községi középiskolák nagyobb mér
tékben való segélyezése, fontos építkezések Budapesten, Lőcsén, Győrött, 
Pozsonyban, számos iskolának uj felszerelése, tanszerekkel, bútorokkal 
való ellátása stb. A keretnek megmaradt a formája, de folyton ter
jeszkedik s mind nagyobb teret bocsát rendelkezésre a hasznos mun
kának, a fokozatos, egészséges, biztos fejlődésnek. Távolról sem állít
juk, hogy a magyar középiskolai ügy nem bírna el nagyobb költséget, 
hogy több pénzt nem is lehetne gyümölcsözően befektetni a magyar 
középiskolákba. Ne felejtsük el, hogy mindössze csak 35 középiskola 
szerepel a költségvetésben, az egésznek egy ötödrésze sem. De annyit 
állíthatunk, hogy ha csak a tanári fizetéseknek várva várt javítása követ
kezik be, akkor a budgetben szereplő iskoláknál a hasznos működés 
legnagyobb akadályai el vannak az útból hárítva, s nyugodtan nézhe
tünk a jövő elé, mely utunkat mind járhatóbbá fogja tenni. A tanítás 
föltételei évről évre jobbak lesznek; remélnünk szabad, hogy a taní
tás minőségének haladása is meg fog ennek felelni.

*
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A közoktatási költségvetésben 1892-re a rendes kiadások som- 
mázata 7 miliő 607,204 frt, a múlt évihez képest a növekedés 
313,149 frt. A n yu g d ija k  is növekedtek 23,484 írttal, 280,000 frtot 
tesznek ki. Az átm eneti kiadások összege 93,510 frt (+ 9 1 2 7  frt). 
A beruházásoké 764,945 frt, a növekedés ez idén nem kevesebb mint 
361,372 frt. Az összes kiadások végösszege tehát 8.745,659 frt; a 
növekedések összege a kiadásoknál 707,132 frt. Minthogy azonban a 
rendes bevételek is 1.080,014 frtot tévén ki, 79,330 írttal növeked
tek, az átmeneti bevételek pedig 331,710 írttal (mostani összeg 
660,955 frt), ennélfogva a végeredményben a közoktatási költségvetés 
csak 3 9 6 ,0 9 3  fr tn y i  tisz ta  többlettel terheli meg a budgetet. Tavaly 
a tiszta többlet 236,110 frt volt. Alig szükséges említeni, hogy a 
budget megítélésénél a mi szempontunkból a kiadásoknál mutatkozó 
többlet döntő, mert ez mutatja, mennyivel többet költenek közoktatási 
czélokra. Ha pedig tekintetbe veszszük, hogy az úgynevezett átmeneti 
bevételek többnyire voltakép kölcsön útján építési czélokra beszerzendő 
összegek, kitűnik, hogy rég nem mutatkozott akkora örvendetes emel
kedés a közoktatási budgetben, mint az idén. Pedig a tanárok fizeté
sének emelése a közoktatási budgetre még nem éreztette hatását. Ez 
benfoglaltatik abban a pausál összegben, mely a pénzügyminister bud- 
getjében a következő esztendő második felére van előirányozva.

A  k ö zép isk o lák ra  vonatkozó tételek a következők :
Kiadások: 1892. 1891. többlet

Gymnasiumok....................... 306,711 frt 291,231 frt 15,480 frt
R eá lisk o lá k ....................... 594,772 „ 544,934 „ 49,838 „
Felekezeti stb. segélyezése . 136,648 „ 119,590 „ 17,058 „
Internatusok stb. „ 3,000 „ 3,000 „ —

1.041,131 frt 958,755 frt 82,376 frt
Állami tanintézetek építésére

fölvett kölcsönök törlesztése 
Átmeneti kiadások és beru-

69,719 frt 57,861 frt 11,858 frt

h á z á s o k ............................... 338,660 „ 103,716 „ 234,944 „
Összes kiadások . 1.449,510 frt 1.120,332 frt 329,178 frt

Bevételek:
Gymnasiumoknál 89,973 frt 73,200 frt 16,773 frt
Reáliskoláknál . . . . 152,174 „ 137,711 „ 14,463 „

242,147 frt 210,911 frt 31,236 frt
Látni való, hogy a rendes kiadásoknál az emelkedés elég szép 

összeget tesz ki, 82,376 frt. Az emelkedés igen nagy a beruházások
nál, csakhogy itt tekintetbe jő, hogy ezek nagy része átmeneti bevéte
lekben (kölcsönökben) találja fedezetét, mely czélra 261,700 frt van 
előirányozva. (Ebből Győr városa felajánlott 55,000 frtot.) Míg tavaly

22*
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a középiskoláknál e rovatban csak 50,000 frttal szerepeltek. Ehhez 
hozzá kell vennünk, hogy a rendes hevételek összege is emelkedett 
31,236 frttal. Az eredmény tehát az, hogy az idén szorosan közép
iskolai czélokra majdnem másfél milliót költünk, több mint háromszázezer 
forinttal többet, mint tavaly, csakhogy a rendes bevételek többlete, 
hozzáadva az átmeneti bevételek többletét, azt eredményezi, hogy az 
egész emelkedés a középiskoláknál 86,242 frt. De, mint mondottuk, 
ez esetben nem ez a tiszta többlet dönt, hanem a kiadások összege, 
mely az építkezéseket mellőzve is szép emelkedést mutat.

Tegyük most sorra az egyes rovatokat.
*

A  g y m n a siu m o k  rovatában most már 12 gymnasium szerepel, 
az eddigieken kívül még Erzsébetváros is. A többletet a kiadásokban 
a következő tételek okozzák: 1. az erzsébetvárosi gymnasium igaz
gatója kap 1800 irtot; 2. a munkácsi igazgató igazgatói pótléka 
100 fttal emeltetett, mert a gymnasium fokozatos fejlesztés alatt á ll;
3. a budapesti VII. kér. gymnasiumnál egy helyettes tanár helyébe 
rendes tanár lép; 4. a vidéki rendes tanárok száma 115-ről 120-ra, 
a helyettes tanároké 6-ról 8-ra emelkedett; 5. 500 frt „a fölötte 
rosszul díjazott tornatanárok javadalmazásának emelésére“ szolgál ;
6. a nagyszebeni gymnasiumnál a görögöt pótló tanfolyam elhelyezé
sére évi 800 írtért külön helyiséget kellett bérelni. Több kisebb 
tételt bátran mellőzhetünk. Látni való, hogy e tételnél a költségek 
emelkedését leginkább az erzsébetvárosi gymnasium államosítása, a 
munkácsi gymnasium fejlesztése, egyébként pedig a gymnasiumi ügy 
természetes fejlődése okozza. Örvendetes dolog, hogy mind a 12 
gymnasiumban összesen csak 9 helyettes tanár van alkalmazva 137 
rendes tanár mellett, nem számítva a 12 igazgatót.

*
A reá lisk o lá k  rovatában a kiadási többlet tetemesebb, kitesz 

49.838 frtot. Három új reáliskola szerepel a költségvetésben, a budapesti
VI. kerületi, az egri s a debreczeni, ezekre jut a legtöbb a költség- 
többletből. A budapesti új reáliskolánál az igazgatónak s hét rendes 
tanárnak illetményei jönnek tekintetbe, azonkívül négy új vidéki igaz
gató fizetése, mert Aradon ketté választották az eddig egyesítve volt 
gymn. és reálisk. igazgatóságot „a mely visszás állapotot a középisk. 
törvény értelmében meg kellett szüntetni.“ Végül „gondoskodni kellett 
egy már régóta csupán tanári teendőket végző igazgatónak javadal
mazásáról, a kinek igazg. illetményei a költségvetésekben eddig fede
zetet nem találtak“. A vidéken 17 új rendes tanári állás szerveztetett, 
A tornatanítók javadalmazásának javítására itt 1100 frt vétetett föl. 
Megfelelő emelkedés mutatkozik ezután a dologi kiadásoknál. Meg
jegyezzük, hogy a 24 a budgetben előforduló reáliskolánál alkalmazva 
van 24 igazgató, 262 rendes és 15 helyettes tanár, az utóbbiak közül 
4 a fővárosban.

*
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A  fe le k e z e ti, tö rv én y h a tó sá g i és k ö zség i k ö zép isk o lá k
segélyezése örvendetes módon fejlődik. Most már a következő közép
iskolákkal meg van végleg kötve az államsegélyi szerződés : az eperjesi 
ág. ev. főgymnasium 8700 frt, a jászberényi hath. 8600 frt, a kolozs
vári unitárius 7700 frt, a mármaros-szigeti ev. ref. 10,000 frt, a 
nyíregyházi ág. ev. 8990, a rimaszombati egy. prot. 7,000 frt, a 
rozsnyói ág. ev. 7000 frt, a selmeczbányai ág. ev. 9300 frt, a szász
várost ev. ref. 10,000 frt, a szegedi hath. 7000 frt, a szepsi szt.-györgyi 
ev. ref. 10.800 frt, a zilahi ev. ref. 11,000 frt. Itt foglal helyet most 
a három segélyezett reáliskola is, a sümegi, esztergomi s vágujhelyi. 
Ez összegeken kívül föl van még véve átalányösszeg gyanánt 23,358 
frt. Ebből részesülnek majd a csurgói (8000 frt) és miskolczi (7000 
frt) ref. gymnasiumok, melyekkel a szerződés nemsokára létre jő ; a 
rózsahegyi kath. gymn., mely most ötödik osztályát nyitotta meg (3600 
frt), a nagykőrösi ev. ref. gymn. (1750 frt) a keszthelyi fokozatosan 
főgymnasiummá fejlesztendő kath. városi algymn. 608 frt. A fenmaradó 
2400 írton a szarvasi és verbászi ág. ev. gymn. fog osztozkodni. 
Összesen tehát már 22 középiskola részesül kisebb-nagyobb, több
nyire nagyobb állami segélyben. Közokt. minister urunk tevékenysé
gében ez a gondoskodás egyikét a legörvendetesebb momentumoknak 
képezi. Mert az állami segély majdnem mindig nyomorúságos viszo
nyok megszüntetését, a tanítás javítását, igazi haladását jelenti.

*
A z ép ítési k ö lcsö n tö rle sztések  rovatában főleg két tétel vonja 

figyelmünket magára, a lőcsei s & pozsonyi áll. reáliskolának új épülete. 
A lőcsei reáliskola építésére 55,000 frt van felvéve. Minthogy a város 
anyagi helyzete, mondja a költségvetési indokolás, a nagymérvű beru
házásokat valóban lehetetlenné teszi, másrészt meg az intézet jelen
legi két egymáshoz közel sem fekvő házban levő czélszerűtlen és rossz 
helyiségében továbbra meg nem hagyható, indokolt volt az összesen 
100,000 frtnyi építési költségből a fenti összeget az állam terhére 
elvállalni. A pozsonyi reáliskolánál egyelőre csak a telek megszerzé
sére van fölvéve 20,000 frt. „A jelenlegi ideiglenes bérhelyiségek 
helyébe megfelelő épület emelése most már annál kevésbé odázható el, 
mert a pozsonyi kir. tábla felállítása folytán e reáliskola legjobb he
lyiségeitől kiszorult. “

*
A z ösztön d íjak  rovatából megemlítendő, hogy az ösztöndíjas 

horvátországi tanulók most már valóban a fővárosban, internátusbán 
vannak elhelyezve s rendszeres tanári felügyelet alatt állanak. „A fel
ügyelet 100 frtnyi (!) külön költség előirányzását tette szükségessé.“

*
Az á tm en eti k iad ások  közt legfontosabb az a 36,000 frt, 

mely az idén is felek. stb. középiskoláknál befektetésekre szolgál. Hogy
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fogalmat kapjunk e segélyezés nagy fontosságáról s mértékéről, ide 
iktatjuk az intézet neve mellé az egész szükségletet, az eddig már 
kapott s a most előirányzott segélyösszeget:

szükséglet eddig kapott 1892-re
Halasi ev. ref. főgymn. 25,000 frt 13,000 frt 5000 frt.
Pápai „ „ 80,000 „ 48,000 » 12,000 „
Csurgói „ „ 50,000 „ 22,000 8000 „
Miskolczi „ „ 50,000 „ 18,000 8000 „
Kolozsvári unit. főgymn. időről-időre kap ily segélyt

■í-

2000 „

A  b eru h ázások  rovata egész sor kisebb-apróbb középiskolai
tételt tartalmaz. A reáliskolák közül a brassói, a budapesti VI. kér., 
győri, dévai, székelyudvarhelyi, székesfehérvári, egri, soproni, bereg
szászi, debreczeni kapnak kisebb-nagyobb összegeket bútorokra, 
tanszerekre stb. A gymnasiumok közül előfordulnak a budapesti
VII. kér. s az erzsébetvárosi. Tekintélyesebb összegek, a székely- 
udvarhelyi reáliskola s internatus új épülete elkészülvén, új búto
rokra kell 8200 frt. A budapesti VII. kér. főgymnasium bútoraira 
egyelőre 10,000 frt van előirányozva. Az épülőfélben levő székes- 
fehérvári reáliskola kerítésére s tornaterének rendezésére szükséges 
5560 frt, belső felszerelésére 5000 frt. A YII. kér. főgymnasium épü
lete ez évben 131,700 frtot fog igénybe venni. A  győri áll. reáliskola 
új épületet kap, mely czélra a város telket s 55,000 frt ajánlott fel. 
Ez összeghez az állam ugyanannyit fog hozzáadni.

*
E gyéb  a k ö zép isk o lá k k a l k a p cso la to s té te le k . A  közokt. 

tanács költségvetése alig változott. A megbírálandó tankönyvek után 
fizetendő dijak összege 4000 írtban van előirányozva. A főigazgató
ságok tétele is csak lényegtelenül változott. A középiskolai tanárvizs
gáló bizottság költsége 4560 frt, 2060 írttal több mint tavaly. A 
tagok díjazására a tényleges szükséglet 3960 frt, azonkívül új tétel 
a- jegyző tiszteletdija 600 frt. A nagyterjedelmü irodai teendők végzése 
s a jelöltek útbaigazítása egy megbízható és szakavatott segéd alkal
mazását elkerülhetetlenné tette.

A b u d a p esti k ö zép isk o la i tan árk ép ző  s az ezzel egybekö
tött gyakorlati iskola költségei 41,386 írtról 42,691 írtra emelked
tek. A tanárképző-intézetnél működő tanárok száma egygyel szaporo
dott, a magyar nyelvészet egyetemi ny. r. tanárával. A gyakorló isko
lánál mint új tétel szerepel egy újonnan rendszeresített r. tanári állás 
1800 írttal. A mennyiségtan számára ugyanis egy új tanárról kell 
gondoskodni; eddig kisegítő tanár volt alkalmazva, „mely.állapot azon
ban, különösen tekintve a gyak. gymn. feladatát, hosszabb időre fenn 
nem maradhat.“ Ezeket s más többkiadásokat más tételeknél eszkö
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zölt megtakarítások annyira ellensúlyozzák, hogy a valóságos többlet 
igen csekély, mindössze 905 frt. A kolozsvári tanárképzőnél is két 
új tanár alkalmaztatott, egy a magyar irodalomra, egy a paedagogiai 
gyakorlatok vezetésére.

*
Az áll. felsőbb leányiskolák költségei 234,436 írtra rúgnak, 

az emelkedés 5290 frt, mely leginkább a kolozsvári s kassai felső leány
iskolák államosításából származik. A kolozsvári iskola 1892/3-ban 
lesz államivá. A város az iskola költségeihez évi 2500 írttal járul, 
az intézeti épületet az államnak adja át s kibővítéséhez 20,000 írttal 
járúl. A kassai felsőbb leányiskola polgári iskola volt; az állam átveszi 
a polgári fiú- és leányiskolát, amazt továbbfejleszti középkereskedelmi, 
emezt felsőbb leányiskolává. "Viszont a város hozzájárul a két intézet 
fentartásához évi 15,000 írttal, a fiúiskola épületére ad 60,000 frtot, 
a leányiskoláéra 70,000 frtot s a szükséges telkeket. Megjegyzendő még 
e rovatnál, hogy a tanítónők szerepe ez intézeteknél növekedik. A 
temesvári felsőbb leányiskolát ezentúl igazgatónő fogja vezetni; a lőcsei 
iskolánál egy rendes tanári állás helyett rendes tanítónői állás szer- 
veztetett. összesen van 11 áll. felsőbb leányiskola, 9 igazgatóval, 30 
rendes tanárral, 1 angol nyelvtanítónővel, 30 rendes s 19 segéd
tanítónővel.

*
Áll. kereskedelmi iskola van 4: a fium ei, soproni, ú jv idék i, 

brassói. Itt említendő meg a keleti keresk. tanfolyam, melynek kiadása 
6548 frt, bevétele 3467 frt. Segélyben részesül az aradi, debre- 
czen i, kolozsvári, m isko lczi, székesfehérvári keresk. iskola s a buda
pes ti, po zso n y i keresk. abadémia. Uj tételek: alsófokú iskolák segé
lyezése (1500 frt) s női keresk. tan fo lyam ok  segélyezése 500 frt.

Az országos közoktatási tanács, mint annak idején jelentet
tük volt, ő Felségének 1890. évi november 19-én kelt legf. elhatá
rozásával új szervezetet nyervén, miután az újjászervezéssel járó több 
költségek fedezéséről már a f. évi állami költségvetés gondoskodott, 
a tanács f. évi márczius második felében kezdette meg új működését. 
Az elnökség 16-án tartotta első ülését, melyen mindenekelőtt a tagok
nak a szakosztályokba való besorozására készült el a javaslat. A ta
nács egyeteme f. évi április 14-én tartotta a minister jelenlétében első 
ülését, melyben a szakosztályok végleg megalakultak, s azonfelül az 
elnökség részéről előterjesztett ügyrendi javaslat tárgyaltatott. Az ügy
rend a ministerium f. évi 27,549. sz. a. kelt rendeletével lépett életbe.

Az új tanácsra nagy sora várt a népoktatási, szakoktatási és közép
iskolai munkálatoknak, melyek közöl itt az utóbbiak érdekelnek bennünket 
első sorban. Ez ügyek jobbadán a régi tanács feloszlatása és az újjá
szervezés foganatosítása közti időben érkeztek le a ministeriumtóL 
Mindenekelőtt a középiskolai tankönyvek igen nagy számát kellett
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megbiráltatni vagy az időközben megbírált tankönyvek sorsa felett 
határozni. Ezzel kapcsolatban az elnökség a külső bírálók kinevezése 
tárgyában javaslatot tett, melynek alapján a ministerium a külső bí
rálókat (szám szerint 90-et) kinevezte. A tankönyveken kívül feldol
gozásra vártak az 1889/90-ik évi összes zárjelentések körülbelül 120 
középiskola részéről, s azonfelül az 1890. évi rendes és rendkívüli 
érettségi vizsgálati ügyiratok a minister rendelkezése és vezetése alatt 
álló összes főgymnasiumok és főreáliskolák részéről. Ez ügyek rész
letes átvizsgálása és letárgyalása fokozott munka mellett két-három 
havi időt vett igénybe.

Mellőzve a ministeriumtől véleményadás czéljából leküldött kisebb 
jelentőségű középiskolai ügyeket, (pl. vélemény a gót Írás használa
táról, a chemiai gyakorlatokról stb.), továbbá a külföldi tanügy fejlő
désének és újabb mozzanatainak rendszeres nyilvántartására irányuló 
s nem csekély utánjárást igénylő munkát, mely utóbbi az elnökség 
különleges feladatát képezi, mint nagyobb általános munkálatok fel- 
említhetők a középiskolai építkezésekhez való útmutatás, de főleg a 
görög nyelv helyett megszabott tárgyak tantervéhez való módszeres 
utasítás tervezete, melyet azóta a szükséges módosításokkal közzé is 
tett a ministerium. E terjedelmesebb munkálat elkészítése több bizott
sági és szakosztályi ülést igényelt, mivel a dolog természete szerint 
különböző szakok képviselőinek részvétele és hozzászólása volt szük
séges. Jelenleg a kisebb ügyeken kívül a középiskolai philologiai és tör
téneti oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök jegyzékének össze
állítása, továbbá az új ügyrend rendelkezései folytán a középiskolai 
tankönyvbirálati szabályzat revisiója, végül az 1890/1. tanévi közép
iskolai zárjelentések és érettségi vizsgálati ügyiratok foglalkoztatják a 
tanácsot a rendes folyó ügyeken (pl. tankönyvbirálatokon) kívül. Meg
jegyezhetjük, hogy az újjászervezett tanács az 1891. márcz. 16-tól 
kezdve lefolyt és számbavehető öt hó alatt (júliusban és augusztusban 
nincsenek ülések) eddig 16 elnökségi, 24 szakosztályi és körülbelül 10 
bizottsági ülést tartott.

Az ú j  ügyrend  olvasóink előtt még ismeretlen lévén, közöljük 
belőle a közérdekűbb és fontosabb rendelkezéseket.

Az ügyrend első fejezetei a tanács orgánumainak s különösen 
tisztviselőinek feladatait s a tagok kötelességeit és jogait részletezik. Az 
ülésekről szóló fejezetben nyer kifejezést az a fontos elv, hogy a 
tanács nemcsak akkor mondhat véleményt, ha a ministerium ez iránt 
külön megkeresi, hanem meg van neki az initiálás joga is. Szavazati 
joguk csak a tanács elnökségi tisztviselőinek és a tagoknak van, míg 
ellenben a minister által kinevezett ministeriumi tisztviselők szavazati 
jogot nem gyakorolnak. A tagok amaz ülések után, melyeken megje
lennek, jelenléti díjban részesülnek.

Az elnökség a tanács administráló és összetartó orgánuma. Elő
készíti a tanács mindennemű üléseit, bizonyos folyó ügyekben saját
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hatáskörében intézkedik, teljesíti a munkafelosztást, tisztviselői s külö
nösen előadói útján behatóbban tanulmányoztatja a tárgyalás alá ke
rülő ügyeket s közvetetlenül érintkezik a ministeriummal. Az elnök
ség minden héten ülést tart.

Az iskolai szakosztályok az elnökség által előterjesztett ügyeket 
iskolai, a tudományi szakosztályok tudományos szempontból tárgyalják 
és bírálják el. A felmerülő ügyeknek valóban szakszerű elintézésére 
szolgál az az intézkedés, hogy a szakosztály ülésein csakis ugyanazon 
szakosztály tagjai szavazhatnak, továbbá, hogy a szakosztály határoza
tát az elnökség többé nem változtathatja meg, legföljebb külön véle
ményével kisérheti, vagy az összes üléshez utalhatja. A tudományi 
szakosztályok ülésein tárgyaltatnak egyebek közt a tankönyvbirálatok 
s szintén itt közük tapasztalataikat az iskolák meglátogatására kikül
dött tanácstagok, „kik az egyes szaktárgyak tanításában követett mód
szert és elért eredményt teszik az ország több hasonlófokú intézetei
ben összehasonlító megfigyelés tárgyává.“

A teljes ülések alkalmat adnak az összes tagoknak arra, hogy 
a szakosztályok lefolyt működését összefüggésben megismerhessék és 
legalább néhányszor egy évben áttekinthessék. Ide tartoznak a titkár 
évi vagy időszaki összefoglaló jelentésein kívül a legfőbb fontosságú 
szervezetbeli vagy rendszerbeli tanügyi kérdések, azután a tanács 
szervezetére vonatkozó határozatok, továbbá az iskolalátogatók ki
jelölése.

Külön fejezett szól az ügykezelésről és ügymenetről, jelesül az 
irodai ügykezelésről s a tanács administrativ ügyeiről, melyeknek el
intézése a titkár feladatát képezi.

Olvasóinkat bizonyára legjobban érdekli e fejezetnek az a része, 
hol a tankönyvbirálás körül követendő külső eljárás állapíttatik meg. 
Mint oly rendelkezéseket, melyek az eddigi eljárást megváltoztatják, 
vagy javítják, említjük pl., hogy a tankönyveket bírálatra ezentúl az 
elnökség collegialiter vagyis szótöbbséggel adja ki. Magának az elnök
ségnek tagjai nem bírálhatnak, hanem csak a tanács többi tagjai és 
a külső bírálók. Szükség esetén az elnökség mást is megbízhat a 
bírálással.

A bírálatra való kiosztásnál az elnökségnek főleg két dologra 
kell ügyelnie : először, hogy olyannak lehetőleg ne adassák ki a könyv, 
a ki maga azonos tárgyú művet írt; másodszor, hogy a bírálók egyike 
mindenesetre az illető iskolai fokozaton működő gyakorlati tanfér
fiú legyen.

A két, illetőleg három bíráló igénybevételére vonatkozó s eddig is 
érvényben volt modus procedendi mellett s attól függetlenül az ügy
rend egy másik bírálati eljárást is megenged, a mely a gyakorlatban 
főleg a több évi időközökben megejtendő általános tankönyv-revisiónál 
fog legczélszerűbben érvényesülni. Ugyanis az elnökségnek az 
ügyrend 43. §-a értelmében jogában áll a beérkezett bírálatokat időn
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ként összegyűjteni és szakbeli csoportokban a tanács illető szakbizott
ságának vagy esetleg valamely tanácstagnak kiadni felülvizsgálás és 
összefoglaló véleményadás végett. Rendes körülmények közt termé
szetesen ez eljárás csak akkor mutatkozik czélszerűnek, ha rövid idő 
alatt több ugyanolyan szakmájú tankönyv érkezik be birálatra.

A birálatok másolatai ezentúl nem névtelenül, hanem a bírálók 
neveivel küldetnek meg a közoktatási tanács által a ministerium intéz
kedése után két hét leforgása alatt magának a szerzőnek.

Felemelte az ügyrend az eddig aránytalanúl csekély bírálati 
díjakat is. Ezentúl új középiskolai könyvért 25 frt bírálati díjat kell fizetni.

Fontos rendelkezést tartalmaz végül az ügyrendnek utolsó sza
kasza, mely a tanács és a tanszermúzeum kapcsolatát és egymáshoz 
való viszonyát állapítja meg.

Statisztikai kimutatás a görög nyelvet pótló tanfolyamról.
I. A közokt. minist, rendelkezése és vezetése alatti gymnasiumokban.

V. oszt.
.60

N
em


gö

rö
g

B udapest-fővdrosi tank.
JÓc

IV. kér. A 37 
В 21

A 3 
В15

V. » 18 42
VII. » 30 36
II. » 43 21
Dr. László М.-féle gymn. — 8

B uda,pest-vidéki tank. 
Félegyháza 7 14
Gyöngyös 21 6
Vácz 23 8
Kecskemét IS 6
Kalocsa 44 —
Jászberény 7 11
Eger 44 8
Szolnok 6 11
Esztergom 35 4

P ozsonyi tankerület. 
Trencsén 21 20
Nyitra 28 23
Nagyszombat 42 3
Léva 13 18
Pozsony 32 31

B eszterczebányai tank . 
Selmeczbánya 17 9
Rózsahegy 13 16
Rozsnyó 17 6
Lőcse 19 10
Losoncz 20 8
Beszterczebánya 19 30

V. oszt.

K assa i tankerület. § ^
Sátoralja-Ujhely 12 14
Szatmár 27 4
Eperjes 26 19
Nagybánya 9 11
Kassa 22 16
Ungvár 35 18
Munkács 4 13

Debrecseni tankerület.

Nagykároly 19 10
Szentes 16 8

K olozsvári tankerület.
Székely-Udvarhely 13 2
Csik-Somlyó 20 3
Maros-Vásárhely 19 —
Kolozsvár 40 6
Gyulafehérvár 26 6

N agyszebeni tankerü let.
Nagyszeben 23 21
Brassó 13 6

N agyvárad i tankerület.
Arad 11 20
Temesvár 51 13
Nagyvárad 48 4
Lugos 10 9
Fehértemplom 15 5
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V. oszt. V. oszt.
bD ■ bd bD • bD:0U 5‘2 :0Sh:0 92o ...

Szegedi tankerület. О á :S> Székesfehérvári tankerület. О fc u>
n n Kaposvár 12 12Baja D / N.-Kanizsa 37 9

N.-Becskerek 14 7 Pécs 43 10
N.-Kikinda 6 7 Székesfehérvár 17 21
Pancsova 2 12 Veszprém 29 19
Szabadka 20 24 G yőri tankerület.

44
35Szeged 62 11 Győr

Sopron
5

Újvidék 15 16 Szombathely 40 3
Zombor 14 7 Lahne-féle gymn. — 2

11. Az autonom hitfelekezetek gymnasiumaiban.
V. oszt. V. oszt.

D u n á n tú li ev. ref. egyház- be:©S-i
, be
32©:0 B á n ya kerü le ti ev. egyház-

bűsO
SO © Ubr :0kerület. C5 Я S> kerület.  ̂bD

Csurgó 16 20 Szarvas 33 16
T iszá n tú li ev. ref. egyházk. 
Mező-Túr 17 6

Selmeczbánya 15 5

Hód-Mező-V ásárhely 23 7
D u n á n in n n e n i ág. ev.Máramaros-Sziget 22 13

Debreczen 61 27 egyházkerület.

T iszam ellék i ev. egyházk. 
Eperjes 14 12

Pozsony 28 10

Igló
Rozsnyó

30
11

23
4

U nitá riu s  egyházkerület.
13 9Rimaszombat 12 20 Kolozsvár

Nyíregyháza 18 29

A számbeli eredmények a következők:
Görögöt pótló  tan fo lyam  volt mindössze 7 7 gymnasiumban illetőleg 

78 osztályban (van összesen 111 ötödik osztály); tavaly csak 63 
osztályban. Adataink majdnem teljesek. A főigazgatók vezetése alá 
rendelt gymnasiumokban majdnem mindenütt van görögöt pótló tan
folyam ; nincsen Naszódon (alapítványi főgymn.), Balázsfalván (g. k. 
főgymn.), Belényesen (g. k.). Nincs görögöt pótló tanfolyam a buda
pesti tanárképző gyak. főgymnasiumban. Az autonom felekezetek 
gymnasiumai közül mindössze 14 szervezett pótló tanfolyamot. 
Egyáltalán nincsen a dunamelléki, az erdélyi ev. ref. egyházkerületben, 
a dunántúli s erdélyi ág. ev. egyházkerületben. Ezen intézeteknek 
körülbelül két harmadában még nincsen görögét pótló tanfolyam.

Azokban az intézetekben, melyekben van görögöt pótló tan
folyam, összesen van 2 7 1 1  ötödik osztálybeli tanuló . Ezek közül 1753 
tanult görögül, 958 nem tanult; azaz ezekben az ötödik osztályok
ban a tanulók 35%-a nem tanult görögül. Tavaly csak 627 tanuló 
nem tanult görögül; az idén tehát 331-gyei több nem tanul görögül
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vagyis az idén 52'8 % -al növekedett a nem görögül tanulók száma. 
Tavaly volt azokban az Y. osztályokban, melyekben görögöt pótló tan
folyamot szerveztek, 2097 tanuló, kik közül 30% nem tanult görö
gül, az idén tehát a percentualis arány is nagyobb. Az idén 30 
százalékkal több V. osztálybeli tanulónak volt módjában görög s nem 
görög közt választani s tényleg 52‘8 % -kai több választotta a nem 
görögét. Tavaly az összes ötödik osztályokban volt összesen 3377 
tanuló; ezek közül valamivel több mint 18% nem tanult görögül; 
ha az idén az ötödik osztálybeliek száma nem különbözik lényegesen 
amattól a számtól, akkor az összes növekedés körülbelül 10 százalékot 
tesz ki.

Ha csak a főigazgatói vezetés alatt álló gymnasiumokat veszszük, 
akkor a következő eredményre jutunk : Azokban az ötödik osztályok
ban, melyekben a .pótló tanfolyamot megszervezték (s láttuk, hogy ez 
majdnem valamennyiben történt) volt összesen 2179 tanuló; ezek 
közül tanult görögül 1440, nem tanult 757, azaz 34'8%. Ha pedig 
ezek közül is kiveszszük az állam rendelkezése alatt álló gymnasiumo
kat, akkor az eredmény az, hogy ezen ötödik osztálybeliek közül nem 
tanult görögül tavaly 36%, az idén 49%.

Indítvány a görög nyelvet pótló rajztanítás ügyében. Az
1891-dik évi 31,085. sz. a. kelt „Kendelet a görög nyelvet pótló 
tanítás ügyében“ 7-dik pontja így szól: „A rajzra kiszabott . . . “ 
(L. Közi. 244. 1.) Továbbá a „Szabadkézi és geometriai rajz“ czímü 
szakasz 3-dik kikezdése így szól: „A szabadkézi rajzgyakorlatok..."  
(u. o. 247.) Minthogy pedig tudva lévő dolog, hogy a szóbeli magya
rázat igen kevés tanítványnál talál termékeny talajra s talán 90%-nál 
nyom nélkül elhangzik s minthogy egyik-másik szaktanár sincsen 
annyira tájékozva, hogy mit s mennyit kell az említett műtörténe
lemből magyarázni, indítványozom, hogy a középiskolai tanáregyesület 
tegye ezt az ügyet magáévá és kérje meg a magas ministeriumot, 
hogy vagy p á ly á za t vagy m egbízás ú tjá n  ju s s u n k  a jövő  tanévig egy 
megfelelő rövid  tankönyv birtokába. K övi Im re, a math, s rajz tanára.

Tanszerbizottság. A közoktatási minister által a középiskolai 
tanszerek ügyében K la m a r ik  János min. tanácsos elnöklete alatt ki
küldött bizottság B erecz A n ta l alelnök elnöklete alatt második 
ülését tartotta. E bizottság czélja, hogy az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület ez idei jubilaeumi kiállításának megtekintéséből kiindulva, 
azon kérdéssel foglalkozzék behatóan, minő módon lehetne fokozato
san elérni azt, hogy a tanszerek itthon készüljenek ? A bizottság 
egyes csoportokra oszolva megtekintette volt a kiállítást és egyes 
csoportok már jelentést tettek. A physikai eszközökre vonatkozólag 
b. Eötvös Loránd kifejti, hogy a tanítás érdekét a nemzetgazdasági 
érdek fölé helyezi, annál inkább, mert a gazdasági érdek a tanításé



317

mellett elenyésző csekély. Ellensége minden monopóliumnak. Tan
szereink csakis a szabad verseny hatása alatt tökéletesbülhetnek. 
Egyes tárgyakat itt a hazában már készítenek ; de a nagyban való 
előállítás azért nem lehetséges, mert egy embernek kell mindennel 
foglalkoznia. Segélyezze a kormány az állami mechanikai tanműhelyből 
és az üvegfúvó intézetből kikerült tanulókat, hogy ezek önállóan 
folytathassák a mesterséget. Egy-egy arra való tanár mellé szervezzen 
a kormány oly mechanikusnak való állást, a ki a tanár eszméit meg
valósítani képes, hogy így egyes mechanikusok egyelőre legalább 
annyi ügyességet szerezzenek meg, hogy az eszközöket javítani képe
sek legyünk itthon és azután az előállítás — ha a hozzáértő mecha
nikusok száma szaporodik — fokozatosan, kellő segélyezés mellett 
magától fejlődik. — Jelentést tettek még Fölser Is tvá n  a geometriai 
és SzafJca M anó  a tornászati eszközökre vonatkozólag. Különösen az 
utóbbi csoportban a kiállítás oly bő tapasztalati adatokat szolgáltatott, 
hazai iparosaink oly kiváló tárgyakat állítottak ki, hogy ez az ipar, 
kellő ápolás mellett, itthon majdnem teljesen képes fedezni a szük
ségletet. A tárgyalást novemberben folytatják.

Felekezeti tanárok és a fizetésjavitás. Az a mozgalom, me
lyet tavaszszal az állami tanárok megindítottak; az a remény, mely 
most őszszel a beterjesztett pénzügyminiszteri költségvetés alkalmával 
az összes állami tisztviselőket elfogta, actióra sarkallja a fizetés-javí
tásra még inkább reászoruló felekezeti tanárságot is. A tiszántúli egy
házkerületnek szeptember második felében folyt gyűlése elé fizetés
javításért lépett a debreczeni ev. ref. ko llég ium nak  mind a három tanári 
testületé, t. i. az akadémiai, gymnasiumi és tanítóképzői tanárok együt
tesen ; annyival is inkább, mivel Debreczen városa a maga tisztvise
lőinek épen a napokban javította fizetését. A zsinati készülődéssel 
rendkívül elfoglalt egyházkerületi gyűlés a tanárok kérvényét nem 
intézte el érdemben, hanem bizottsághoz utasította; debreczeni ev. 
ref. kollegáinknak tehát egyelőre csupán a jó reménységgel kell meg
érniük. Különben meg kell jegyeznünk, hogy a debreczeni ev. ref. 
gymnasiumi tanárok az összes autonom felekezeti középiskolák alkal
mazottjai között a legjobban vannak dotálva, a mennyiben a rendes tanár 
alapfizetése (1250 frt és 300 frt lakbér) az állami tanár törzsfizeté
sét is meghaladja. A gymnasiumi tanári karnak tehát nem is annyira 
az alapfizetés fölemelésére, mint méltányos korpótlékok rendszeresíté
sére és a nyugdíjügy rendezésére kellene törekednie ; a mint hogy az 
állami tanárok kívánságai is leginkább e körben maradtak. Azonkívül 
azt a megjegyzést sem tarthatjuk vissza, hogy a tiszántúli egyházke
rületnek van a debreczeni ev. ref. gymnasiumra hozandó más sürgős 
és fontos áldozata is. Legalább még egy tanszéket kell rendszeresí
tenie, hogy a tanárokra az állami iskolákban előirt törvényes óra
számnál, heti 18 óránál több szellemi teher ne súlyosodjék és hogy
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kivált az igazgató, a harmadik legnépesebb magyar középiskolának az 
igazgatója, ne legyen annyi tanítással megterhelve, a mennyivel a nagy 
intézetnek semmikép sem viheti szellemi kormányzatát, már csak a 
physikai idő elégtelensége miatt is. Azonban akár anyagi támogatás
ban részesülnek, akár szellemi terhük könnyebbítését nyerik, a ma
gunk részéről a legmelegebben kívánjuk debreczeni ev. ref. kollegáink
nak óhajtásaik teljesültét.

K Ü L F Ö L D .

Az osztrák vallás- és közoktatásügyi minister rendelete 
a classikus tárgyak tanítása ügyében.

Az osztrák vallás- és közoktatási minister rendelete, melyet egész 
terjedelmében közlünk, méltán figyelmet keltett, nem annyira azon 
közvetetlen rendelkezések folytán, melyekkel a classikai nyelvek taní
tását a felső osztályokban módosítja, mint azon a rendelet indokolá
sában kifejtett szempontok által, melyekből e tárgyak gymnasiumi 
tanítását fölfogja. Az indokolás nagy paedagogiai tudománynyal, gazdag 
szakismerettel van szerkesztve, ezenkívül minden sorából kitűnik, 
hogy szerkesztésénél a gyakorlat, az iskolai tapasztalat, sőt az iskolai 
és ifjúsági élet is lelkiismeretesen tekintetbe vétetett; az egész egy 
önálló müvecske, mely tárgya keretében kultúrtörténeti becscsel bír. 
Tapintatosan érint minden körülményt és mozzanatot, mely a classikai 
nyelv gymnasiumi oktatására befolyással van, nem becsüli túl az ókor 
barátjainak ítéletét, de nem becsmérli az ellenségek érveit sem, s 
mindkét fél fölfogását mint természetes folyományokat méltányolván, 
keresi, mit lehet az adott viszonyok közt a kultúra érdekében meg
menteni, ápolni és fejleszteni. A rendeletre esetleg még visszatérünk; 
egyelőre szükségesnek tartjuk, egész terjedelmében közölni.

Az 1887. július 1-sején kiadott rendelet alapjában azt czé- 
lozta, hogy a classikai nyelvek tanítása az alsó fokon némely aka
dályoktól megszabaduljon, melyek nemcsak nehezebbé teszik az e 
fokon kitűzött czél elérését, hanem veszélyeztetik azt a nevelő és 
képző hasznot is, mely e tárgyak tanítását igazolja.

Az utasítások, hogy a grammatikai tananyag a gymnasiumi 
olvasmány anyagának körére szoríttassék, hogy a grammatikai gyakorlatok
ban a rendes s sűrűbben előforduló alakok a kivételesek és ritkák 
mellőzésével kiemeltessenek, hogy a figyelmet szétszóró és fárasztó 
elem, mely egyes szabályoknak egyes mondatokon való begyakorlá
sát kiséri, csökkentessék, s hogy kezdettől fogva a tanulók érdekét



319

összefüggő olvasmány ébren tartsa, mindez utasítások, hála a tantes
tületek fáradozásainak, nem maradtak eredmény nélkül, s hatásuk a 
rendelet óta megjelent nyelvtanokban és gyakorló könyvekben örven
detesen meglátszik.

Ha ez értelemben tovább halad a tanítás, bizonyára el fog 
némulni az az egy panasz legalább, mely ez utasítások kiadására okúi 
szolgált, hogy még a felsőbb osztály tanulói is írásbeli dolgozataikban a ren
des alakok s az egyszerű mondattani törvények használásánál igen 
bizonytalanok. Az ezen az úton szerzett biztosság azt a másik még 
sokkal fontosabb hiányt is meg fogja szüntetni, melyet az említett 
rendelet érint, hogy az olvasásnál nincs meg azon kellő készség a 
megértésre és fordításra, mely a classikusok kielégítő ismeretéből ered. 
E hiány oka leginkább azon módszerben rejlik, melyen az olvasmányt 
tárgyalni szokták s a mely egyszersmind képtelen igaz és tartós gyönyört 
kelteni a tárgy iránt.

Kétségtelen, hogy a tanuló ifjúság viszonya a classikusokhoz 
megváltozott s e körülmény nagyban befolyt a nagy közönség Ítéle
tére a classikus oktatás jogosultságát illetőleg. Ha gymnasiumaink 
újjászervezése és egy szakszerííleg képzett tanitói kar kiképzése 
előtt ez oktatás tudományos tekintetben tökéletlen volt is, s a görög nyelv ki 
nem elégítő, többnyire a magán szorgalomra hagyott ápolásban része
sült ; annyit mégis elegendőképen elértek, hogy a classikus olvas
mány humanus képző hatása gazdagon kifejlett, s hogy e hatás jótéte
ményeire hálásan emlékeztek vissza mindazok, kik az iskolát elhagyták.

Bizonyára nem csupán a tanítás módszere az, a mi e siker 
útjában á ll; része van ebben sokféle kedvezőtlen körülménynek: 
az osztályok túltömöttsége megnehezíti a tanár személyes befolyá
sát; a gymnasiumi képzésre nem hivatott tanulók tömegesen lepik el 
az osztályokat; korunk szelleme csak a közvetetlen hasznosra tör; 
belső életünk felette szétszóródott. E viszonyokon vagy épen nem, 
vagy csak lassankint lehet változtatni. A philologiának sincs ma már 
azon uralkodó helye, mint a régi gymnasiumban, mikor még a reális 
tantárgyak is neki szolgáltak. Annál kívánatosabb, hogy a classikus 
stúdiumok tárgyalásától zavaró fonákságokat távoltartsunk s hogy 
pontosan szem előtt tartván czéljukat s eszközeiket, hatályos ere
jüket növeljük.

Ebben az értelemben adattak ki az 1884. május 26. rendelettel 
a tanterv részleges változtatásával egyidejűleg egyszersmind beható 
utasítások a classikus nyelvek oktatására nézve. Távolról sem volt 
itt az a czél, a mit félreértve némelyek a fődolognak tartottak, hogy 
a tanítás minden részben merev, változhatatlan szabályokba kénysze- 
ríttessék, hogy a gondolkodó tanító szabad didaktikai mozgása, a 
mely nélkül sem igaz öröm a hivatásban, sem egészséges haladás nem 
képzelhető, gátoltassék.

Valahányszor ott a külső tanmenet megadatik, azzal csak szem-
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lélhetőbb módon a szempontok és minták adatnak a didaktikai eljárás
hoz az egyes disciplinákban vagy ezeknek ama nehezebb részeiben, melyek
nél főleg kezdőre nézve, közel van a bizonytalan experimentálás, vagy 
eltévesztés veszélye. De megvolt az a szándék, s ezt nem fogadták min
denütt előzékeny ítélettel, hogy az idegen nyelvi oktatás eszközei és 
czélja határozottabban megjelöltessenek, fokozatilag tagoltassanak, hogy 
ez oktatás különböző részei, u. m. grammatika, stilisztika, metrika, 
fordítás és magyarázat helyes viszonyba jussanak, hogy ily módon a 
classikai ókor képző hatása úgy az olvasmányok változó anyagát, 
mint az egyes osztályok különböző felfogási képességét illetőleg igazán 
eredményessé tétessék.

Ez utasításoknak, azt el kell ismerni, megvolt ugyan a jóltevő 
hatásuk a tanításra s gazdag alkalmat is adtak tantestületeknek és 
egyesületeknek, programmoknak és folyóiratoknak didaktikai kérdések 
megvitatására, a minek hasznát látni is fogja az iskola; de nem ered
ményezték kellő mértékben ama hibák és hiányok megszüntetését, 
melyek a philologiai oktatás főfeladatánál a felsőbb osztályokban a 
classikusok olvasásánál még gyakran megtalálhatók.

Hogy az olvasás képzőleg hasson, két dolgot kell adnia.
Az olvasottnak pontos nyelvi megértésén kell alapulnia; a gon

dolattartalom elsajátításához, a műalkat felfogásához kell vezetnie. 
Ez elsajátítás és felfogás elengedhetetlen feltétele a nyelvi megértés. 
Olynemü olvasás, mely a megkívánt pontosságot grammatikai és 
lexicalis dolgokban elhanyagolja, kárára volna a gondolkodás ama 
szigorának és lelkiismeretességének, melyre minden oktatásnak nevelni 
kell s a melyen ezen oktatás formális képző hatása leginkább alapul. De a 
grammatikai tárgyalás nem végczélja e tanulmányoknak a gymnasium- 
ban s az visszaélés az olvasással, ha ez kizárólag vagy főkép gramma
tikai szabályok begyakorlására, ha grammatikai és lexicalis ismeretek 
elsajátítására és kibővítésére használtatik. A ki ez úton jár, csak 
egyet ér el bizonyosan, hogy a régi nyelvekkel való foglalkozás a 
tanulóknak terhűkre válik s hogy intézményeink értéke még jóakaró meg- 
itélők szemében is csökken.

A grammatika, mint tudomány, nem tárgya és czélja a gymna- 
siumnak s ha az lehetne is, azokból az össze nem függő megjegyzésekből és 
megfigyelésekből, melyek véletlenül olvasás közben gyűjtetnek, nem 
nyerhető mélyebb bepillantás a nyelv lényegébe s a fejlődését meg
határozó erőkbe. Czélja: a bevezetéssel a régiek müveibe alapját 
megvetni azon műveltségnek, melyet a maga teljességében classikainak 
mondanak.

Bár ez elveket mindenki, még a legbuzgóbb grammatikus is 
elméletileg helyesli, bár a szervezeti szabályzat behatóan figyelmeztet rajok, 
s a legújabb utasítások még behatóbban óvnak az eredhető bajoktól, mégis 
a gynmasiumok gondolkodó barátjai és elvi ellenségei egyaránt panaszt 
emelnek, hogy a classikusok magyarázata, még a felső osztályokban is

320



321

gyakran csupán a grammatikai szabályok ismétlésére és stilisztikai 
megjegyzések összehordására szorítkozik és egy helyhez tapad; s e 
panaszt igazolja azon körülmény, hogy sok iskola még az 1884. 
május 26-iki rendeletben az elérhetőre korlátolt olvasmányanyagot 
sem végzi el, s hogy a classikai tanulmányokat az iskolákból kilé
pők mint terhes nyűgöt elvetik.

De nemcsak a grammatikai magyarázat okozza, hogy a tanulók 
nem jutnak oda, hogy az olvasmányok tartalmán gondolkodjanak s azt 
örömmel meg készséggel fogadják ; hiba az is, ha minden alkalommal 
a szöveg szavaihoz a figyelmet szétszóró történeti, irodalomtörténeti, 
régiségi. mithologiai, rhetorikai és poétikai fejtegetéseket fűznek, vagy 
ha a szavakat, még ha könnyen még is érthetők, hosszadalmas para
frázisokkal és logikai elemzésekkel, melyek inkább az alaposság 
látszatának, mint az igazi elmélyedésnek szolgálnak, szélesre tapossák.

A tanárokkipróbált lelkiismeretessége után Ítélve föltehető, hogy 
ez elhibázott eljárás oka csak kivételesen a tanító kényelemszeretete. 
Mindenesetre kevesebb fáradságot igényel az órát grammatikai gyakor
latokkal és más szükségtelen fejtegetésekket tölteni el, mint előkészí
teni a gondos fordítást s meggondolni, hogy minő kincsek nyerhe
tők egy-egy óra olvasmányából, miként kell praeparálni a tanuló lel
két, hogy az olvasott rész tartalma sajátjává legyen, mit kell most 
magyarázni s mi halasztható haszonnal máskorra; kényelmesebb 
a felszólított tanuló erejét és gyöngéjét a grammatika próbakövével 
megmérni, mint azon felfogásából megítélni, mely az olvasmányban 
nyilvánul s mely elismerésre találván a gyöngébb tanulót is buzdítja és 
emeli. Magukban véve rendesen elismerésre méltó okok indítják a tanárt ily 
túlterhelő és szétszóró magyarázatokra. Összefüggnek azok az egyetemek 
produktiv tudományos munkájának mai jellemével, ama disciplinák- 
nak egy emberöltő óta történt kibővülésével és finomodásával, melyek
ből e magyarázatok anyagukat veszik. Az ókor két nyelvének gram
matikáját az összehasonlító nyelvészet csaknem megváltoztatta, s 
minden irányban elmélyítette. A dialektusok és metrikai formák isme
retét sokféle vizsgálódás tökéletesebbé tette. A mondattan legspeciá
lisabb jelenségeit is statistikaiiag összegyűjtötték s históriai fejlődése 
lett mértékadó megértésére. Az emlékek ismerete meglepően gazdago
dott, jelentősége igen nagy lett s mindinkább kiegészíti és megvilá
gítja az irodalmi hagyományt. Nincs az antik világnak, történeti fejlő
désének, egy-egy korbeli állapotának mozzanata, melyet újabb kutatások 
és felfedezések lényegesen nem gazdagítottak volna.

Midőn tehát a tanár magasztos kötelességének tekinti, a tudo
mányos kutatás magaslatán maradni, hogy tárgyának erőt és tartal
mat adjon, közelebbre esik a veszély, azt, a mi kizárólag a tudományos 
munkásságra tartozik, az iskolába bevonni; abban, a mi a tanítót 
érdekli, a tanuló érdekét is látni; az egyetemnek a legrészletesebbre 
irányuló módszerét a gymnasiumra alkalmazni. Ehhez jő, hogy az
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egyetemen dívó seminariumi rendszer a jövendő tanítót gyakran már 
igen korán egyes problémák önálló feldolgozására indítja s így az illető 
nagykönnyen elmulasztja, hogy a classikai tanulmányok nagy egészét 
fölkarolja. Haszon és kár itt közel szomszédságba jut egymással. A 
ki tehát tanítói kötelességének eleget akar tenni, annak paedagogiai 
alapon folyvást elmélkedni kell azon, hogy az egyes disciplinák 
gazdagságából mi használható fel az iskolai olvasmány tárgyalásánál, 
hogy mi van megengedve, s mi válhatik károssá; s állandóan azon kell 
fáradoznia, hogy a classikai ó-kornak inkább philosophiai felfogásához 
emelkedjék, mely az egyes jelenségeket összefüggésükben s az emberi 
természetre való vonatkozásukban szemléli, hogy ily felfogás révén a 
tanítás életet nyerjen és teljes nevelő hatású legyen.

Ha ily módon sikerül megszabadítani a tanítást a magyarázga- 
tások haszontalan ballastjától, könnyen felébred majd a figyelem és 
érdek az olvasott iránt s maga az olvasás már gyorsabb tempóban 
fog haladni. A fokozott érdek nyomába a megértés könnyűsége jön, 
ha csak egyúttal folyvást arra ügyelnek, hogy a szerzett szókincs meg- 
szilárdíttassék s következetesen gyarapodjék; a könnyű megértés növe- 
kedtét belső megelégedés fogja követni, melyet minden erőfeszítés meg
kíván s mely nélkül megbénul. A megértés öröme és könnyűsége még 
a közepes tehetségű tanulót is rábírja majd, hogy azt, a mit az iskolának 
mellőzni kellett, saját választása szerint vagy a tanító vezetése mellett 
elolvassa, hogy az ott nyert ismereteket kiegészítse s így a tanulók 
az egyes irók sajátosságáról és műalkatáról teljesebb képet fognak 
kapni s igazán bele élik majd magukat a classikus ó-kor gondolat- 
világába.

Nem kell tartani attól, hogy ily tanításnál talán elvész, a mi 
szemlélhetőbb képet adhat a classikai ó-korról. Az utasítások megmu
tatták, miként lehet a gyorsabb haladás megzavarása nélkül alkalmas 
helyen az olvasmányból nyert vonásait e képnek ismétlés által össze
gyűjteni és egyesíteni, ügyes kapcsolat által más disciplinákból nyert 
ismeretekkel megerősíteni és kibővíteni s illustratiók s más segédesz
közök által szemlélhetővé tenni és kiegészíteni. Legkevésbbé kell 
tartani attól, hogy a formai képzés ez által csökken.

Kikerülve a grammatikai exegesis túltengését, nem esik áldozatul 
a grammatikai megértés pontossága. Minden egyes mondat fordításánál 
ennyire idegen nyelvekből a szabály világosan érvényesül, hogy vala
mely tényállás vagy gondolatviszony tisztán fölfogható legyen. Minden 
hiány magától elárulja magát a tanító előtt s csak ez jogosítja fel 
arra, hogy közbelépjen és hogy az elfeledettet emlékezetbe liivja. Ha 
ily hiány nem mutatkozik, akkor a szabály eszköze megtette a mit 
tennie kell s az olvasás folytatható.

Az értelmes fordításnál lépten-nyomon alkalom ajánlkozik szót 
szóval, képzetet képzettel egybevetni és azok kölcsönös értékét mér
legelni ; a gondolatok viszonyait és kapcsolatait, melyek az eredeti
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nyelvben sajátos kifejezést öltöttek, tudatossá tenni s az ily fordí
tás arra készt, hogy az idegen gondolatok és érzelmek mintegy újjá
szülve, a szellemben új, hason értékű éremmé veressenek. Ez a leghatá
lyosabb szellemi gymnastika. Ilynemű megfigyelések és összehasonlítások 
tömegéből lassan, de biztosan fejlődik ama nyelvtudat, melyet a 
szabály legbuzgóbb ismétlése sem képes előidézni s a mi fontosabb, 
a tanulóban megszilárdul az erő, melylyel összefüggő gondolatfejlemé
nyeket követni, szellemben megtartani és feldolgozni bír. A ki pedig 
saját természete korlátáit meggyőzi és a mások gondolkodásába helyez
kedik, az okosan elsajátítja mindazt a nagyot és szépet, mit a régiek 
alkottak és kigondoltak s ily úton birtokába kerül azon tartalmas mű
veltségnek, melyet mint classikai műveltséget oly sokra becsülünk.

Hogy e tanítás sikere a classikai nyelvekben biztosítva legyen, 
felhivatnak a cs. kir. tartományi iskolai hatóságok, hogy az olvasmány 
tárgyalásánál kifejtett elvek végrehajtását a tanfelügyelők és igazgatók 
által pontosan ellenőriztessék.

Hogy azonban a czél elérése a fennálló szervezet keretén belül 
megkönnyíttessék s előmozdíttassék, első sorban elrendelem:

1. A latin és görög házidolgozatok (pensa) a felső osztályokban 
megszűnnek. Az ezáltal nyert iskolai időt olvasásra lehet fordítani, 
a hol ez a grammatika-oktatás kára nélkül lehetséges.

Első sorban az olvasást a felső osztályokban az írásbeli fordítási 
gyakorlatok is támogassák. Bármennyire hasznos a formális képzés tekinte
tében, hogy a tanuló főleg latin nyelven saját gondolatait ki tudja fejezni, 
vagy hogy bármely anyanyelvi szöveget latin nyelvre átültethessen, a fenn
álló viszonyok között ez többé elérhetetlen. De azért elengedhetetlen, 
hogy a tanuló bizonyos fokig ura legyen az idegen nyelvnek s ez az 
érvényben levő rendszer mellett el is érhető, ha a nyelvgyakorlatok az 
olvasmányból szerzett szó- és gondolatanyag körében mozognak és épen 
ezáltal az olvasás két oldalról is segítséget kap. A tapasztalat azonban 
tanítja, hogy a házi feladatok (pensa) csak kevés lelkiismeretes tanuló
nál, kik házi tanító vagy iskolatársuk segítségére nem szorulnak, értek 
sikert és sok drága időt is nyelnek el, ha terjedelmesebbek s alapos 
iskolai javítás követi azokat. E mellett tetemesen nyűgzik a tanítót, 
ki annál nagyobb tehernek érzi ezt, mennél kevésbbé jutalmazza oda
adását látható hatás.

Az e rendelettel megkönnyíteti Írásbeli gyakorlat nem fogja 
megnehezíteni a compositio követeléseit, ha ezek pontosan a megsza
bott normák közt maradnak. Indíttatva érzem tehát magamat újólag 
hathatósan figyelmeztetni, hogy a tanárok kerüljék ki lelkiismeretesen 
a nehézségek halmozását a compositiókban, ne tegyenek minden szót 
az aggályos gondolkodás tárgyává s ne helyezzék a latinban a fősúlyt 
a stil tisztaságára és a kifejezés elegantiájára. Ha ezt nem tartják 
szem előtt, a munka bizalma és siker öröme elmarad s a tanítás e
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része nyomasztó teherré válik, főleg akkor, ha igazságtalanul és a fennálló 
szabályzatoknak ellenére az Írásbeli dolgozatok osztályzata dönt az elő
menetel meghatározásában. Ugyanekkor az idegen nyelvi oktatás czélja 
is félretolatik, mert a tanuló figyelme az olvasásnál csak arra ügyel, 
a mi az Írásbeli sikerének szolgál s az olvasmány tartalmának hatása 
egészen vagy legalább jórészben elvész.

2. Mindenik felső osztályban minden félév végén iskolai dolgo
zatul görögből és latinból egy nem olvasott és alkalmas darab oly 
iskolai szerzőtől, kivel a tanulók elegendően foglalkoztak, előzetes 
készülés és segédkönyvek használata nélkül a tanítás nyelvére lefor
dítandó ; e dolgozatot, mint minden más iskolai feladatot, a tanár kijavítja 
és osztályozza.

Ez iskolai dolgozattal együtt a felső osztályokban az iskolai dol
gozatok száma félévenkint a latinból öt, a görögből négyben állapít- 
tatik meg.

Az írásbeli fordítások az anyanyelvre, helyesen vezetve, szintén 
elősegítik az olvasást, mert megjutalmazzák a becsületes munka sikerét 
s ezért minden más oknál jobban, tartóztatni fogják a tanulót meg 
nem engedett segédeszközöktől a házi praeparatióknál. Természetes, 
hogy a szöveg nehézségéhez s terjedelméhez képest úgy kell azokat 
eszközölni, hogy közepes tehetségű tanuló is az óra alatt nyugodtan 
elvégezhesse a fordítást. Az Írásbeli iskolai dolgozatból világosabban 
és helyesebben, mint a szóbeli fordításból, megismeri és megítéli majd 
a tanító azt, a mire a tanulónak szert kell tenni: a gyors megértést 
és ügyességet a fordításban. Ez írásbeli dolgozatok egyúttal jó elő
készítésül fognak szolgálni az Írásbeli érettségi vizsgálatnál kívánt fel
adatra, a mire eddig az iskola semmiféle rendszeres gyakorlattal nem 
rendelkezett.

3. A magánolvasmányra az érettségi vizsgálatnál annyiban tekin
tettel kell lenni, hogy minden tanuló, ki egy év anyagának megfelelő 
terjedelmű latin, illetőleg görög magánolvasmányt ki tud mutatni s ezzel 
osztályzatán javítani remél, kívánhatja, hogy magánolvasmányából is 
jelöljenek ki számára egy helyet.

A magánolvasmánynak, mint önkéntes munkának jellegén ez ne 
változtasson semmit. De az eddigi örvendetes észlelések alapján vár
ható, hogy az olvasmás rationalisabb vezetése mellett az iskolától 
végzendő munkát biztosabban ki fogja egészíteni. S valóban e téren 
a kiegészítés felette kívánatos. Az olvasmányra eső órákban, a leg- 
bölcsebben is kihasználva, nagyobb irodalmi műveknek csak részeit és 
termékenyebb íróknak csak egyes müveit lehet elvégezni, épúgy, a mint 
a német vagy más nyelvi irodalom az iskolában oly mértékben nem 
tárgyalható, a mily terjedelemben azt müveit embernek ismernie kell.
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De a mit az iskola nyújt, nyújtsa oly módon, hogy érzéket támaszszon 
a nagy görög és római irodalom iránt; tápláljon ingert, hogy a szerzett 
erő próbát tegyen, a rendelkezésre álló időnek megfelelően, minél 
nagyobb olvasmányanyagot karolni fel. E mellett elég tért nyer a tanuló 
saját egyénisége érvényesítésére, a mit az iskolai kötött tanítás ritkán ad, 
minthogy azt olvashatja, a mi Ínyére van s szívesen rászánja magát 
e fáradságra, mert nincs rajta a nyűg, mely a köteles munkával 
együtt jár.

Ha a magánolvasmány ethikai becse miatt nem ruházható fel 
kötelező jelleggel, mégis megérdemli, ha becsületesen végzik, azon 
méltánylatot, mely a tanuló egészben való megítélésében is kifejezésre jut. 
Föltéve természetesen, hogy a tanító az olvasmány terjedelmét és 
természetét a tanuló tehetségéhez képest megfelelőnek találta s az 
alapos olvasásról is meggyőződött. Ehhez nem szükség túlságos sok idő 
az iskolai munkán kívül, mert a magánolvasmányon erősödött képesség az 
iskolai munkán eléggé meglátszik majd. Ha pedig a magánolvasmány a 
felső osztályokban a szorgalom és munkaképesség megítélésénél számba 
jő, akkor bizonyára méltányos, hogy az érettségi vizsgálatnál is azon 
tekintettel legyenek iránta, mely az igaz érdemet megilleti s mely a 
tanítás sikerét legalább kiválasztott tanulók körén belül emelheti.

E rendelkezések azonnal hatályba lépnek.

I R A T T Á R .
Rendelet a tankönyvbirálati díjak ügyében. (27,549. sz. Valamennyi főigaz

gatóhoz.) Tudomás és további eljárás végett értesítem a Czim et, hogy az országos 
közoktatási tanácsnak f. évi 27,549. sz. a. kelt rendeletemmel kibocsátott új 
ügyrendjében a tankönyvbirálati díj teljesen új elemi és felső népiskolai köny
vekért 15, az ezeknél magasabb iskoláknak szánt könyvekért 26, a változat
lan további kiadásoknál amazokért 10, ezekért pedig 15 írtban állapíttatik 
meg. Ezzel az 1888. évi 17,589. sz. a. kibocsátott népiskolai tankönyvsza
bályzat 4. és 11. pontjainak a bírálati díjak nagyságára vonatkozó rendel
kezései, úgyszintén a középiskolai tankönyvek bírálati díjait megállapító 1887. 
évi május 8-án 8267. sz. a. kelt intézvényem rendelkezései hatályon kívül 
helyeztetnek. Jelen rendeletem f. évi október 15-ével lép életbe Budapest, 
1891. évi szeptember hó 19-én. Gr. Csáky.

E rendeletnek, az 1887. évi május 8-án 8267. sz. a. kiadott 
rendeletre való hivatkozása alighanem tolihibából történt. Tankönyv- 
hirálat tárgyában ily kelettel és ily számmal rendelet nem adathatott 
ki, mert sem nem érkezett a középiskolákhoz, sem a rendeletek hivatalos 
kiadásában, a „Rendeletek Tárá“-ban nem jelent meg. A tankönyvek 
megbirálásáért járó díjat az 1887. évi ju n iu s  8-án 2 1 ,2 4 3  sz. a. ren
delet hozta he. A legujahbi (szept. 19-én 27,549 sz. a.) rendeletben 
a tévedést az okozhatta, hogy az 1887. évi 21,243. sz. rendelet, mely 
a bírálati díjra vonatkozólag első rendelet, így kezdődik: „Folyó évi 
8267 sz. a. intézvényem kapcsán, melylyel elrendeltem, hogy . . . . 
bírálati díj szedessék, a következőket találom elrendelőknek stb.“ Ily
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számú rendelet azonban, ismételjük, nem látott napvilágot és a „Ren
deletek Tárá“-ban már nincs is hivatkozás számra csak az mondatik, 
hogy „azon intézmény kapcsán, melylyel elrendeltetett a bírálati dij 
szedése, a következők rendeltetnek“ stb. A hatályon kivül helyzeti 
rendelet a lankönyvbirálati díjat középiskolákban 10 írtban állapíttota 
meg, mely összeg a könyv 1 példányával az orsz. közokt. tanácshoz 
volt beküldendő azon tanári kar részéről, mely az engedélyezés tár
gyában előterjesztést tett. Ha egy és ugyanazon könyvért többfelől 
küldetett be bírálati dij, a tanács csak az először érkezőt tartotta 
meg, a többi beküldŐK értesítést kaptak, hogy az illető könyv enge
délyezését már más intézet kérte. Lényegileg nem változott új kiadású 
könyvekért, melyet a szerző vagy jogutóda felterjeszt, a bírálati díj 
felét kellett fizetni. A kiadóktól vagy magánfelektől érkezett könyvek 
megbirálása előtt a tanács a beküldőt bírálati díj lefizetésére felszólí
totta. A legújabban kiadott (27,549. sz. a.) rendelet tehát ez utóbbi
1. és 4. pontját változtatja meg. A tankönyvbirálati díjra vonatkozó
lag figyelembe veendő az 1889. aug. 23-án 6634. sz. a. rendelet is, 
mely a középiskolákra vonatkozólag a fentebbi (1887. 21,243. sz a.) 
rendelet 1. pontját s a népiskolákra nézve az 1888. évi 17,589. sz. 
a. rendelet 4. §-át oda módosította, hogy a bírálati díj az adóhivatalba 
illetőleg állampénztárba szállítandó és csak az innen nyert nyugta 
küldendő be az orsz. közokt. tanácshoz. Felemlíthető itt az 1888. 
évi ápr. 21-én 16,001. sz. a. rendelet is, a mely, -— a mennyiben 
ismételten előfordult, hogy a tankönyvek újabb kiadásának borítéklapján 
a kiadás engedélyezése előtt helytelen, többnyire az előbbi kiadás 
engedélyezésére vonatkozó hivatalos szám idézésével a könyv már előbb 
engedélyezettnek lett feltüntetve — meghagyja, hogy a helytelen hiva
talos számmal megjelölt könyvek s általában azok, melyeknél szabály
talanságok fordulnak elő, bírálat alá nem veendők. A szabálytalanságok 
esetében a benyújtó szerzők az intézeti igazgatók által a szabály
talanságok elhárítására figyelmeztetendők.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
A szeptember hó 28-án és folytatólag október hó 5-én 

tartott rendkívüli ülések.
Elnök: Berecz Antal, jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: Mayer J. tiszt, tag, Köpesdy S., dr. Alexander 

fí., dr. Schnábl B., Müller Beme L  , dr. Веке Manó, Bermüller
F., dr. Csengeri J ., dr. Jancsó B ., dr. Károly G-у. H., dr. László 
Ж ,  dr. Márki S., Mauritz R., dr. Pozder K., dr. Beichenhaller K.f 
dr. Szemák J ., dr. Szigetvári J., Tiber Á. és Tornor F.



Az elnök bejelentette, hogy szóbelileg nyert értesülése szerint 
a F ra n k lin  irod. intézet és könyvkiadó részv.-társulat legutóbb tar
tott igazgatósági ülésén az egyesület segélyező alapja javára 500 irtot 
adományozott. A választmány a nagylelkű ajándékot elismeréssel és 
köszönettel fogadta és a társulatnak nemes elhatározásáért és nagy
lelkű adományáért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Az elnök bejelentette, hogy a vallás- és közokt. m. kir. minis- 
teriumnak a múlt egyesületi évben felajánlott s a ministeriumtól köszö
nettel elfogadott megmaradt K özlöny-példányokat (644 pld.) a szün
időben a ministeriumba beszállíttatta.

Egyik helybeli kereskedő czég kérdése folytán a választmány 
elhatározta, hogy a Közlöny borítékjának utolsó lapját hirdetésre egész 
évi bérletben füzetenként 6 írtért adja bérbe. Egyúttal a választmány 
intézkedett, hogy a Közlöny számára több hirdetésjövedelmet sze
rezzen.

A szerkesztő jelentést tett, hogy a jubiláris gyűlésről és az ezzel 
összekötött kiállításról szóló tudósítások a Közlönynek már az első 
számában 11 ivet foglaltak le s ha neki a praeliminált ivszámnál kell 
maradnia, akkor a jövő füzetekben alig jut hely a tanügyi kérdéseket 
felölelő czikkeknek. Tekintve a felhozott rendkívüli körülményt, a 
választmány a szerkesztőt felhatalmazta, hogy egyelőre legfölehb négy- 
ívnyi terjedelemben adja ki a füzeteket s ha a költségvetés megen
gedi, ezt az ívszámot füzetenként az egész éven át is megtarthatja.

Dr. Szemák István, az egyesület f. évi m unlcaprogram m jdra  nézve 
javaslattételre kiküldött bizottság nevében a szept. 28-án tartott ülés 
folytatásaképen jelentést tett a bizottság megállapodásairól. Jelentésé
ben, melybe, mint kijelentette, a bizottság megállapodásain kívül a 
bizottságon és a választmányon kivűl álló körök nézeteit is ielvette, 
ez alkalommal az egyesületre vonatkozó tennivalók csoportját ölelte 
fel. Ebbe a csoportba tartoznak: 1. az egyesület tagjainak szaporí
tása, 2. a körök egyesületi tevékenységének fokozása, 3. a Közlöny 
élénkítése és 4. a segélyező alap ügye. Ezeken kivűl mint saját és 
többek nézeteit felvette még ebbe a csoportba a választmány műkö
désére és az egyesületi helyiségre vonatkozó tennivalók felől táplált 
nézeteket is. A választmány az előadónak jelentését köszönettel vette 
s a tárgyalás alapjául általánosságban elfogadta. Az első tételre, az 
egyesület tagjainak szaporítására nézve azt határozta, hogy a választ
mány tagjai együttesen s egyenkint fognak közreműködni azon, hogy 
az egyesületen kivül állókat az egyesület számára megnyerjék. Azon- 
fölül a választmány egy felhívást fog kibocsátani, mely az egyesülés 
erkölcsi előnyeit s a tanáregyesület jótevő és hathatós működését 
kifejtse. A felhívás megszerkesztésére dr. Alexander B. vállalkozott.

A körök élénkítésére és az egyesületben való résztvevésüknek foko
zására a f. egyesületi évben már eddig is történt intézkedés. A titkár 
ugyanis állandó összeköttetésben fog lenni a körökkel. Indítványaik
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ról és kívánalmaikról a választmánynak sürgősen jelentést tesz s a 
választmánynak őket dlető határozatait azonnal közli velők stb.

Mivel azonban a körök élete leginkább a Közlönyben nyilvánul, 
ez a kérdés szorosan összefügg a Közlöny élénkítésének kérdésével. 
A választmány azért jónak látná, ha a Berecz A. fölvetette eszme 
szerint a párisi földrajzi, társaság Közlönyeinek mintájára az egyesület 
is adhatna ki egy kisebb, de a folyó ügyekkel és a napi érdekekkel 
idejében foglalkozó értesítő-féle lapot s ezenkívül megmaradna a nagyobb 
dolgozatok számára a Közlöny úgy, hogy az egyesület mintegy 20 ívet 
ama kisebb értesítőre, 30 ívet pedig az értekezéseket magában fog
laló nagyobb Közlönyre szánna. Ennek a kérdésnek megbeszélésére 
dr. Szemák Istvánt, a szerkesztőt és a pénztárost kiküldi. Addig is 
azonban, míg ez a kérdés eldől, a szerkesztő, a mennyire azt a Köz
löny útján megteheti, mindent el fog követni az egyesület és a körök 
érdekében, a titkár pedig minél gyakrabban s legalább a havi rendes 
üléseken jelentést fog tenni a körök működéséről.

A munkaprogrammra vonatkozó többi javaslat tárgyalását a vá
lasztmány az okt. 26-iki rendkívüli ülésen fogja folytatni.

Az okt. 12-én tartott rendes havi ülés.
Elnök: Köpesdy S., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak; Vámossy M. tiszt, tag, dr. Alexander B., dr. 

Schndbl Ji., Müller J., Beme L., dr. Веке M . , dr. Márki S., 
Mauritz R., dr. Szigetvári I., Tiber Á. és Tornor F.

Az elnök bejelentette, hogy Révész Bálint, a tiszáninneni ref. egy
házit. püspöke, egyesületünk tiszteletbeli tagja f. hó 7-én elhunyt. Megem
lékezett az elhunytnak a hazai tanügy terén szerzett érdemeiről s végre 
azt indítványozta, hogy a választmány az elhunyt halála fölött jegy
zőkönyvében adjon kifejezést szomorúságának. A választmány egyhan
gúlag hozzájárult az elnök indítványához, azonkívül elhatározta, hogy 
az elhunyt özvegyéhez és a tiszáninneni ref. egyházkerületi tanár- 
egyesülethez résztvétiratot, intéz.

A gazda előterjesztésére a választmány elhatározta, hogy az egyes 
évfolyamokból visszamaradt füzeteket nem árusítja el, hanem meg
tartja abból a czélból, hogy a tagok esetleg hiányos évfolyamaikat 
azokból kiegészíthessék.

A gazda előterjesztése alapján a választmány a „Hét“ és az 
„Élet“ ez. folyóiratokra, továbbá a „Magyar Hírlap“ napilapra előfizet.

A tagok számára a választmány kedvezményeket óhajtván kiesz
közölni az operánál s a nemzeti színháznál, továbbá a műcsarnoknál 
s végre a közúti vaspályatársaságnál való eljárásra az elnököt, a 
titkárt s Yámossy Mihályt kérte fel.

Végre a választmány kijelölte, hogy az egyesület tisztviselői mely 
парокоц lesznek az egyesület helyiségeiben találhatók. (L. alább az 
illető hirdetést.)
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Új tagokul beléptek : dr. Bemek Győző nagyváradi reálisk. tanár 
(aj. Potássy I. és Krüger Viktor), Gross Leopoldina fiumei áll. fels. 
leányisk. igazgatónő és Hausner Ignácz fiumei főgymn. t. (aj. Szabó
S.), Káldor Ágost miskolczi gymn. t. (aj. Polgár Gy.), Klug Lipót 
dr. pozsonyi áll. főreálisk. t. (aj. dr. Wagner L.), Krompaszky Béla 
munkácsi gymn. t. (aj. Grosz J.), dr. Negovetich Arthur fiumei áll. 
gymn. t. (aj. Szabó Samu), Sasváry László franczia ny. t. Budapesten 
(aj. dr. Schnabel R.), Szecsödy József temesvári áll. reálisk. t. (aj. 
Perényi A.), Szegfi Ilona, fiumei áll. fels. leányiskolái t. (aj. Szabó 
Samu) és Szirmay Antal budapesti II. kér. kir. kath. főgymn. t. (aj. 
Szerelemhegyi T.) Sz. T.

II. A K Ö R Ö K .

A fiumei tanari kör f. évi október 3-án tartotta első gyűlését 
a folyó iskolai évben. A múlt évi zárógyűlés jegyzőkönyvének hitele
sítése után Fest Aladár, a kör elnöke örömét fejezte ki a felett, 
hogy a tagok oly szép számmal — 18-an — jelentek meg. Ez ér
deklődésből arra óhajt következtetni, hogy a tagok ez évben is buzgó 
működésre készülnek. Ezután örömmel hozza a gyűlés tudomására, 
hogy a kör tagjainak száma a f. év elején ismét szaporodott. Gross 
Leopoldina áll. felsőbb leányiskolái igazgatónő, Szegfi, Ilona áll. fel
sőbb leányiskolái tanítónő, Hausner Ignácz és dr. Negovetich Arthur 
áll. főgymnasiumi tanárok léptek újabban az 0. K. T. E.-be és kö
rünkbe. E jelentés örvendetes tudomásul vétele után a gyűlés áttért 
a napirend főpontjára, a kör ez évi működési programmjának meg
állapítására. Az elnök bemutatva az 0. K. T. E. titkárának levelét, 
melylyel a köröknek tárgyalás végett kiadott tételeket közli, kitartó, 
buzgó szellemi munkásságra buzdítja a kör tagjait. Kiemeli a Köz
löny szerkesztőjének beköszöntő czikkéből azon pontot, mely a vidéki 
körök munkásságának kiváló jelentőségét méltatja. Konstatálja, hogy 
a tanári körök száma jelentékenyen megcsappant, minek következté
ben a még fönnálló körök nyernek súlyban és jelentőségben. Saját
ságosán jellemző tüneménynek tartja azt, hogy a még létező körök 
túlnyomóan az ország peripheriáján vannak elosztva, (Fiume, Pozsony, 
Trsztena, Szepes, Marmaros-Sziget, Brassó, Csurgó, Besztercze-Bái^a) 
míg az egész nagy Alföldön többé már egyetlen egy sem működik. 
Fiume helyzetét különösen alkalmasnak véli arra, hogy e város egy 
nagy feladatokkal hiró, sajátos jellemű és fejlődésü kultúrái közép
ponttá váljék, minek egyebek közt a tanári kör czéltudatos és ernye- 
detlen működésében is kifejezésre kell jutnia.

Erre a gyűlés a következőkben állapította meg működési pro- 
grammját a folyó iskolai évre: a) Tárgyalni fogja az 0. K. T. E. 
titkárának említett levelével megküldött négy kérdést, b) Tárgyalni 
fogja a saját tagjai által esetleg fölvetendő kérdéseket, nemkülönben
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a középponti választmánytól később érkezhető tételeket, c) Mint az 
előbbi években, úgy ez évben is a tél [folyamán nyilvános felolvasá
sokat fog rendezni a m. kir. állami főgymnáziumnak e czélra rendel
kezésre bocsátott rajztermében magyar és olasz nyelven, oly módon, 
hogy a magyar felolvasások a magyar hallgatóknak lehetőleg az olasz 
kultúrát, az olasz felolvasások pedig az olasz közönségnek a magyar 
kultúrát s a magyar viszonyokat mutassák be. Felolvasások tartására 
még a gyűlés folyamán a kör következő tagjai ajánlkoztak: Dr. Berg- 
hoífer József, Dalmartello Arthur, Fest Aladár, Hausner Ignácz, Körösi 
Sándor, Kubicsek Albert, dr. Negovetich Arthur, dr. Sándorffy Nándor 
és Szabó Samu.

A gyűlés végén szóba került az a körülmény, hogy a fiumei 
állami középiskolák tanári testületéi által fizetésemelés végett az 
országgyűléshez benyújtott s innen a nagyméltóságú vallás- és köz- 
oktatásügyi ministeriumhoz hivatalból áttett folyamodványokat a 
ministerium számvevősége megleletezte; mire a fiumei m. kir. pénzügyi 
igazgatóság a kérvények terjedelméhez képest néhány száz forintra 
rugó bírságot rótt a kérvényező tanári testületek tagjaira egy a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott 
bélyegtelen folyamodvány által elkövetett bélyegcsonkítás czimén. 
Midőn a kapott fizetési meghagyást oly czimen akartuk megfölebbezni, 
hogy mi az említett ministeriumhoz semmiféle folyamodványt nem 
nyújtottunk be, hanem igenis az országgyűléshez, a pénzügyi igazgató
tól azt a választ kaptuk, hogy az a folyamodvány akkor is bélyeg
köteles volt, ha az országgyűléshez nyújtottuk be, miért is ő a birtokon 
belüli fölebbezést nem fogadja el, hanem minket birtokon kívüli fö- 
lebbezésre utasít, vagyis míg fölebbezésünk a felsőbb hatóságnál 
elintézést nyer, ő az alatt ellenünk a végrehajtást foganatosítja. 
Figyelmeztet azonban bennünket, hogy a felsőbb pénzügyi hatóság —  
a pénzügyi közigazgatási bíróság — a bírságot nemcsak el nem engedi, 
hanem feljebb fogja emelni!! ! Föltéve, hogy az országgyűléshez inté
zett folyamodványunk bélyegköteles volt, s mi e czimen valóban 
fizetni tartozunk, elvitázhatatlan tény az, hogy a nekünk kézbesített 
fizetési meghagyás minket nem az országgyűléshez, hanem egy állító
lag a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz beadott 
kérvény után bírságol meg ; pedig mi ilyen kérvényről semmit sem 
tudunk. Ha most mi ezt a -— tegyünk fel, hogy csak alakilag — 
jogtalanúl kivetett bírságot megfizetjük oly kérvény után, melyet nem 
adtunk be, mit teszünk, ha egy hét múlva újabb fizetési meghagyást 
kapunk, mely most már alakilag is jogosan, vagyis olyan kérvény 
után, melyet valóban benyújtottunk, tudniillik az országgyűléshez 
benyújtott kérvény után ró reánk bírságot? Pedig ki biztosít bennün
ket ilyen tévedés ellen ? S akkor azután fizetünk egyszeri bélyeg
csonkításért két bírságot, melyek egyikét absolute nem létező alapon 
vetették ki reánk.



De mindettől eltekintve még kérdés tárgya előttünk az is, hogy 
az országgyűléshez benyújtott kérvényünk bélyegköteles volt-e, vagy 
nem ? Az a végrehajtó bizottság, mely az 0. K. T. E. középponti 
választmányából a fizetésemelést kérvényező mozgalom vezetésére ala
kúit, a Közlöny XXIV. évf. VII. füzetében a 339. lapon szórúl-szóra 
ezt írja: „E folyamodványokra nem kell bélyeg."1 Pedig meg vagyunk 
győződve, hogy e végrehajtó bizottság bizonyosan informálta magát s 
nem találomra ugratta be az egész ország tanárságát. Egyébiránt a 
pénzügyi hatóság is olyan paragrafust olvas fejünkre, mely — véle
ményünk szerint — reánk nem alkalmazható, mert azt mondja, hogy: 
..az országgyűléshez m a g á n o s o k  által benyújtott folyamodvány bélyeg
köteles. No, ha egy tanári testületet magános személynek s közös 
tanácskozmányából kibocsátott kérvényét magános személyek által 
benyújtott folyamodványnak tekinti a pénzügyi hatóság, akkor való
ban nem vagyunk képesek felfogni, hogy ki lehet a nem magános 
személy ?! Ilyen értelmezéssel szemben nincs helye a védelemnek, 
adjuk meg magunkat és fizessünk..............hiszen van miből !! !

Miután több felszólaló a fentebbiekben kifejtette az ügy állását, 
Körösi Sándor tagtárs a következő javaslatot terjesztette be: „Tuda
kolja meg a kör elnöksége az 0. K. T. E. középponti választmányá
tól, illetőleg az ennek kebeléből alakúit végrehajtó bizottságtól, hogy 
a pénzügyi hatóságok hasonlókép jártak-e el a többi tanári testületek
kel szemben, melyek — az említett végrehajtó bizottság informácziója 
következtében — szintén, mint mi, bélyegtelenül adták be folyamod
ványaikat az országgyűléshez. Egyszersmind kérdezze meg az elnökség, 
hogy a törvény milyen paragrafusán alapúit a végrehajtó bizottság 
azon kijelentése, hogy e folyamodványokra nem kell bélyeg ; mert e 
paragrafusra felebbezésünkben hivatkozni óhajtunk. A gyűlés egyhan
gúlag elfogadta ez indítványt.* _ , , „

bzabo Samu, a kör jegyzője.

* Nemcsak a fiumei, hanem az összes tanárokat, kik bélyeggel el nem 
látott kérvényeket adtak be, megleletezték. Eddig csak az eperjesi kollégák 
hasonló balsorsáról kaptunk tudósítást, a többiek vagy nem tudósítottak ben
nünket, vagy pe dig ezután következnek. Pedig a »Bélyeg és illetékek iránti 
törvények és szabályok hivatalos összeállítása 1882.» 138. és 139. lapján 
világosan olvasható : Tételszám : 14. Beadványok, bélyegmentesek : k) kérvé
nyek a fejedelemhez, országgyűléshez és a köztörvényhatóságokhoz, a mennyi
ben azok nem  egyes szem élyek m agánérdekeit, hanem  a honpolgárok egész 
osztá lya inak , az államnak vagy községeknek érdekeit ille tik .» Lehet-e két
ség az iránt, hogy e pont alkalmazandó a mi kérvényeinkre ? Hiszen egyi
künk se folyamodott m a g á n a k , hanem valamennyien az összes áll. tanárok 
érdekében nyújtottuk be kérvényeinket, az áll. tanárok pedig talán csak ké
pezik a honpolgárok egyik o sztá lyá t?  Azóta talán a buzgó fiumei pénz
ügyi igazgató is máskép látja a dolgot, mert pénzügyministerünk, ki a ma
gyar tanárok érdekeit valóban lelkesen felkarolja s a fizetés-emelés ügyében 
nála já rt küldöttséget oly rendkívüli szívességgel fogadta, kegyes volt meg
ígérni, hogy az országos megleletezést azonnal meg fogja rendeleti úton 
szüntetni. A  szerk.
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A pozsonyi kör f. évi október lió 3-án tartotta meg ez évi 
első gyűlését. Ez alkalommal Pirchala Imre, elnök, hivatalosan be
jelentette, hogy a tanáregyesületnek múlt évi közgyűlése a pozsonyi 
kör meghívását az ez évi közgyűlésnek Pozsonyban való megtartása 
iránt elfogadta. Ebből kifolyólag fölszólította a kör tagjait, hogy a 
közgyűlés sikerének szempontjából a maguk részéről minden lehetőt 
megtegyenek, s egyszersmind oda hassanak, hogy a rendezés munká
jában más, a körön és tanáregyesületen kívül álló kartársak is részt 
vegyenek. A kör tagjai erre nyomban megválasztották a közgyűlést 
előkészítő 30 tagból álló nagy bizottságot, még pedig oly formán, 
hogy abban a pozsonyi felsőbb és középiskolai jellegű tanintézetek 
mindegyikét 3— 4 tag képviseli. E nagy bizottság fogja a maga kebe
léből megválasztani az albizottságokat, a melyek a közgyűlésen részt
vevő tagok fogadása, elszállásolása, kirándulások stb. tekintetéből 
szükségesnek mutatkozó teendőket fogják végezni. Elnök bemutatta 
még az egyesület főtitkárának a tárgyalásra ajánlott programmtétele- 
ket tartalmazó átiratát. A kör a tételek egyikét: a nemzeti tárgyak 
tanítását a novemberi gyűlés napirendjére tűzte ki.

JJr. Schönvitzky B ertalan, a kör jegyzője.

A m. szigeti kör október hó 6-án tartotta ebben az iskolai 
esztendőben első havi ülését Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. 
Az ülésen, melyen a kör tagjai csaknem teljes számmal megjelentek, a 
következő nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és intézteitek e l : 1. Elnök 
a négy havi pihenés után egybegyült kartársakat melegen üdvözölvén, 
minden tekintetben érdekes beszédét így folytatta: „Mint tudni mél- 
tóztatnak, körünk 1885-ben alakulván, alakulására nézve az elsők közé 
tartozik. Az alakulástól kezdve lefolyt idő alatt, ha nem fejtettünk is 
ki oly tevékenységet, a minőt az egyesület érdeke megkívánt s a minőt 
mi magunk is óhajtottunk volna, de a többi Körökéhez viszonyítva 
működésünket, talán mégis megelégedéssel s mondhatnám némi önérzet
tel tekinthetünk vissza a múltra. A gyorsan haladó kor azonban foko
zottabb tevékenységet, intensivebb működést vár minden téren, főképen 
pedig azoktól, kik a tudomány és közművelődés terjesztésének hivatás
szerű bajnokai. Nem szükség mondanom, hogy a müveit külföld épen 
úgy, mint hazánk vezérférfiai, épen a középiskolai tanárokat tartják 
és tekintik azoknak az elsőrendű faktoroknak, kik az ifjú nemzedék 
okszerű tanítása és nevelése által kiválóan hivatva vannak a társadalmi 
életet regenerálni, előbbre vinni, a nemzeti közérzületet úgyszólván 
megteremteni. Épen azért jogosult az a széleskörű érdeklődés, mely 
a középiskolai tanárok működését figyelemmel kiséri és indokolt a 
Tanáregyesületnek is az a törekvése, hogy a középiskolai oktatás terén 
felmerülő fontos kérdéseket napirendre tűzi, hogy azokat lehetőleg 
czélszerüen megoldani törekszik. Ám az Egyesület csak akkor oldhatja 
meg könnyedén nagy feladatát, ha a körök is vállvetve támogatják az 
Egyesületet és kezére dolgoznak. Kérésem tehát az, hogy Körünk is,
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híven a múltakhoz, fokozott munkálkodással kezdje meg ez évi mű
ködését“. Ezek után a gyűlést a tagok éljenei közt nyitotta meg.
2. Elnök bemutatta új tagul Boga Imrét, az állami felsőbb leány
iskolának legközelebb kinevezett tanárát, a mi örvendetesen vétetett 
tudomásul. 3. Elnök előterjesztette a múlt évi felolvasások jövedelmé
ből kiosztott jótékonyczélú adományokról hozzá beérkezett nyugtákat. 
Eljárása tudomásul vétetett és részére, a kör köszöneté mellett, a fel
mentvény megadatott. 4. Elnök bemutatta a Tanáregyesület titkára 
által tárgyalás végett leküldött tételeket s felkérte a kör tagjait, hogy 
a felolvasott tételek közül kiki tetszése és hajlama szerint vállalkoz
zék egy-egy tételnek tanulmányozására s a kör valamelyik későbbi 
ülésén való előadására. Felhívása folytán Kardos Károly a „Programm- 
értekezések“ ügyéről a deczember havi — és a „Középiskolai torna
tanítás és testi nevelésről“ a február havi; Vékony Antal „A sajáttag 
nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolásáról“ a márczius havi; Boga Imre 
„A leányok középfokú oktatásának ügyéről11 az ápril havi ülésen fog
nak kimerítő előadást tartani. 5. Végül szóba került a felolvasó esté
lyek tartásának ügye, mire nézve a kör az előleges intézkedések meg
tételére Marikovszky Menyhért elnököt kérte fel.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .

H E H E L E I N  K Á R O L Y .

K ir á ly i  kézira t. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter
jesztésére megengedem, hogy H ehelein  Károly szatmári kath. főgymnasiumi 
igazgató, saját kérelme folytán, végleges nyugalomba helyeztessék, s hogy 
neki ezen alkalomból, sok évi buzgó és sikeres működéséért elismerésem 
nyilváníttassék. Kelt Ciliiben, 1891. évi szeptember hó 1-én.

Ferencs József s. k. G róf Csáky A lb in  s. k.
Hehelein Károly, fó'gymnasiumiigazgató, harmincz évi szolgálat után tehát 

nyugalomba vonult, illetve a tanári pályát, melyen élte javát töltötte, a lel- 
készkedő hivatással cserélte fel.

Reám, ki szerencsés voltam csaknem az egész középiskolai tanfolya
mon végig őt tanáromul bírni, s meg vagyok győződve, mindazokra, kik őt 
akár személyesen ismerték, akár működését figyelemmel kísérték, fájdalmasan 
hatott e hír, mert benne a tanerőknek oly jeles képviselőjét látjuk sorainkból 
kilépni, minővel nem sokkal dicsekedhetünk.

Egyletünknek több évtizedeken át választmányi tagja, Közlönyünknek 
sok időn keresztül szorgalmas, mély tudományú és síma tollú munkása volt, 
s azért az hiszem méltányos dolgot művelek, ha nyugalomba vonulása alkal
mával röviden elmondom azt, mi elvonúl lelki szemeim előtt, midőn meg
futott pályájára egy pillantást vetek.
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Született Ungvárott, 1838. október 20-án iparos szülőktől. A gymnasiu- 
mot részint Ungvárott. részint Szatmári végezvén, a szatmári papnövelde 
növendékei sorába állott s mint ilyen elvégezte a theologiát. Pappá szentel
tetvén a szatmári gymnasiumhoz neveztetett ki tanárnak 1860-ban, mely 
intézetnél 1862. novembertől 1863. márcz. 1-ig igazgató helyettes volt. 1865- 
ben tette le a tanári vizsgálatot Budapesten a latin és görög nyelvekből, a 
mikor is rendes tanárnak neveztetett ki a szatmári gymnasiumhoz. 1868-ban 
a szatmári papnöveldébe lelki igazgatóvá neveztetett ki, a mely hivatalt a 
tanári mellett 1875-ig viselte. 1874 márcz. 20-án helyettes igazgató lett; rendes 
igazgatóvá 1876. máj. 22-én neveztetett ki s e minőségben szolgálta a tan
ügyet 1891. októberig. 1874 jan. 15-én szentszéki ülnök, 1881. májusban pápai 
kamarás, 1891 május 23-án ungvári plébános lett. — A tanáregyesületnek 
és philologiai társulatnak állandóan választmányi tagja volt. — 1865-ben 
egyik megalkotója lett a szatmári gymnasiumi tápintézetnek, melynek első 
elnöke s mindvégig áldozatkész támogatója volt; alatta és buzgó fáradozá
saival nyert ez intézet saját házat, melyet 10 tanuló számára benlakással 
rendeztetett be. О alkotta meg a szatmári most is virágzó hírneves férfi dal
egyesületet ; a polgári társas körnek, kath. kaszinónak, Széchenyi-Társulatnak 
mindvégig nagy tekintélyű választmányi tagja, a takarékpénztár felügyelő 
bizottságának tagja volt.

Mint tudós országos hírű paedagogus és a legkitűnőbb philologus 
egyike, ki a legtisztább classicitással beszéli a latin nyelvet; mint gramma
tikusnak pedig alig akad párja.

Mint pap mintaszerű életű ; az egyházi tudományokban kiválólag jártas, 
mint egyházi rubricista első rangot foglal el egyházmegyéjében; önmaga 
iránt szigorú, önmegtagadó asceta; papi életének tisztaságához a gyanúnak 
még árnyéka sem fér. Mint tanár a kötelességteljesítésbenj mintaszerű pon
tosságú ; minden előadására a legutolsó pillanatig gondosan készült. Előadása 
mélyreható, kifejezéseiben exact. Tanítványai iránt a követelményekben szi
gorú, de igazságos, rendet, pontosságot kívánó; a siker, melyre tanítványait, 
a leggyengébbeket is vivé, meglepő, ez az oka, hogy az év végén aránylag 
kevés tanuló bukott meg kezei alatt. Tekintélye a fegyelmezésben nagy, mond
hatni félelmetes ; de azért tanítványainak szeretetét és ragaszkodását állan
dóan bírta, mert minden szavából, tettéből kisugárzott jó indulata és a 
tanítványok java iránti buzgólkodása. Tanítványainak javát az iskola falain 
kívül is mindenkor a legnagyobb önfeláldozással karolta fel. Csaknem imá- 
dalszerű rajongás volt az, mit iránta éreztünk.

Mint igazgató, a szabályok és rendeletek kivitelében akadályt nem 
ismerő. Gondja a legapróbb részletekig mindenre kiterjedt, a mi csak az 
iskolával összefüggött; úgyszólván állandóan a gymnasiumban lakott és 
dolgozott. «Kevés oly rendezett gymnasium van az országban, mint a minővé 
lett a szatmári az ő kezei alatt», így nyilatkozott egyszer fülem hallatára 
egyik főigazgatója. A tanárokkal szemben, a mi a kötelességre vonatkozott, 
nem volt elnéző soha; érdekeikkel azonban minden körülmény között a nagy 
lelkeket jellemző jósággal és fáradságot nem ismerve támogatá. A módszer
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tani értekezleteken és azokon kívül kifejezett gyakorlati tanácsai nagy paeda- 
gógiai és didactikai érzékre és tapasztalatokra vallottak.

Mint ember, társalgásában művelt, széles látókörű, nagy olvasottságú, 
minden nemes ügy iránt érdeklődő' és azt felkaroló. A hibát ostorozó ugyan, 
de ha elkövettetett, a személyt egész a gyöngédségig kímélő. Az emberi 
nyomorúság felett igen gyakran a könnyekig meginduló nagy szív, mely 
látatlanban érdek nélkül segít, a hol tud, szóval, tanácscsal, közbenjárással, 
anyagi áldozattal. Önmaga iránt szigorú asceta létére a tisztes szórakozásnak 
barátja s ezeknek felemelő, lelkesítő, magával ragadó eleme. Kiválóan sze
reti a természetet, — saját maga alkotta — gyümölcsös kertjében szívesen 
időz s feledi a bajokat. Mint pomologus nagy tekintélyben áll Szatmár vidékén.

Nagy kár a tanügyre nyugalomba lépése, mert helye valamely fő
igazgatói helyen lett volna, tanügyünk nagy fellendülését mozdítva elő köré
ben; de nem tett soha egy lépést sem valamely kitüntetés vagy emelkedésért; 
jellemével össze nem férhetőnek tartotta

S ha most e kiváló tanférfiút távozni látjuk a tanítás teréről, erejének 
teljében, azon térről, melyet annyira szeretett, melyen annyi hasznosat tett 
s még sokáig tehetett volna, nem akarjuk kutatni elhatározásának rugóit, 
hanem belenyugszunk azon reményben, hogy a ki megszűnik a középiskolai 
tanárság actív tagja lenni, meg fog maradni egyesületünk szeretve tisztelt tagja.

(Budapest.) D r . S c h n á b l R ó b e rt.

Banketet rendezett a tanáregyesület választmánya ama tagjainak tisz
teletére, kiket a legutolsó jubiláris közgyűlésen tiszteletbeli tagjaivá választott. 
A banketen, melyet október hó 17-én az István főherczeg szálló nagytermé
ben tartottunk, az új tiszteletbeli tagok közül kivéve Ráth fő- és Kammermayer 
polgármester urakat, a fővárosiak mind jelen voltak, a vidékiek közül G é re s i Ist
ván jött el a banketre. Jelen voltak még B e ö th y  Zsolt egyet, tanár, L u t te r  Nándor 
főigazgató, L á s z ló  Mihály képviselő, H eg e d ű s  Károly ipariskolai igazgató s 
vagy 80 tanár, köztük a legtöbb fővárosi igazgató is. Az ételek kitűnőek 
voltak, a jó hangulatot semmi sem zavarta. A felköszöntők sorát B e re c z  
Antal nyitotta meg, a királyt éltetvén. Utána A le x a n d e r  Bernát köszöntötte 
fel az új tiszteletbeli tagokat. A tanáregyesületben a tanárokat összefűző 
principium forrását látja, mely ellensúlyozza a természetes szétválasztó erő
ket. A tanáregyesület a magyar tanárságban a democratia elvét képviseli, 
de ez a democratia nem hálátlan a múlttal szemben, elismeri a szerzett 
érdemeket s ime a maga kebeléből kiemelt 14 tagot, kiket tiszteletbeli tagok
nak választott, illetőleg kik már régen általános tiszteletünk tárgyai, de most 
annak nyilvános s formai elismerésében részesültek. — H o fer  Károly a tisztelet
beli tagok nevében felelt e toastra. Férfiút, úgy mond, ki a nyilvánosság terén 
működik, de különösen tanárt örvendetesebb kitüntetés nem érhet, mintha collé
géi, kik őt és működését teljesen ismerik, bizalommal, tisztelettel és szeretettel 
fordúlnak feléje és ennek bizonyítékát is adják. Ily kitüntetés ért bennünket, 
a midőn a tanáregyesület közgyűlése tiszteletbeli tagjai sorába választott meg, 
oly sorba melyben nincsen név, a mely tiszteletgerjesztő ne volna. Fogadják ezért
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legmélyebb köszönetünket s azon ígéretet, hogy az egyesület érdekeit, a meny
nyire tőlünk telik, mindenkor előmozdítani fogjuk. A választmány — mely 
az igaz, nagyobbára régi jó barátainkból áll — e kitüntetéssel még nem 
érte be, de rendkívül díszes, megtisztelő banketet rendezett, a melyen tisztelt 
collegáink ily tekintélyes számban szíveskedtek összegyülekezni fényes tanul
ságául annak, hogy kitüntetésünket helyeslik, hogy köztük e g y e té r té s  ural
kodik, a mely fő és egyetlen biztosítéka a sikeres működésnek. Fogadják 
ezért külön-külön köszönetünket. Mi, a kik az egyesület bölcsőjét állottak 
körűi, a kik annak sok — néha igen keserű — viszontagságait éltük át, 
megéltük utóvégre azt, hogy az egyesület — hála érte tagjainak és barátjainak — 
felvirágzásnak indult és évek óta növekedő virágzásnak örvend. Én az e g ye 
sü le tre  emelem poharamat, lelkem mélyéből kívánva, hogy az folyton és mindig, 
amig e hazában magyar szó hangzik,a míg magyar középiskola leszen, fennálljon 
virágozzék, növekedjék, éljen! Most B e re c z  Antal a nem-tanár vendégekre 
emelt poharat, mire K ö p e s d y  Sándor visszaemlékezve a 27 évvel előbbi időre, 
midőn a mai V. kér. gymnasium ott volt, a hol most a Haas-palota és a 
Vigadó egyrésze áll, fölemlíti, hogy ama gymnasium igen szűk tanárszobája 
volt akkor az újabbkori magyar tanárság első gyülekező helye, ott volt 
munkálkodó köre s e körnek összetartó, éltető s tettre serkentő ereje, a később 
megalakult egyesületnek első titkára, a mély tudományi! és szellemes Riedl 
Szende dr. volt; annak, mint az 6' útmutatójának emlékét idézi a mai utódok 
elé, azután élteti ennek az első munkálkodó körnek még ma is életben levő 
öt tagját: C o rzd n  G., L u t te r  János, V e re ss  Ign., W in k le r  Endre és Z a lk a  
Antal kartársait. G é re sy  Károly Berecz Antalt, az egyesület elnökét élteti, 
megköszönvén a protestáns tanáregyesület nevében is a kitüntetést, melylyel 
az országos egyesület részesítette. Azután B e ö th y  Zsolt a következő felköszön
tőt mondotta :

Tisztelt Uraim! Szivemből köszönöm azokat a szives szavakat, me
lyekkel az egyesület igen tisztelt elnöke rólam megemlékezni kegyes volt. 
A mit azonban ő különös kiemelésre érdemesnek tartott, hogy t. i. mindig 
a legszívesebben jövök a középiskoláknál működő tanártársaim körébe, a 
mikor csak alkalmam van rá: azt fölemlítésre méltónak nem tarthatom. 
Van-e természetesebb valami, mint hogy oda vágyunk, a hová legszebb em
lékeink és reményeink kötnek ? Nekem pedig legszebb emlékeim azok, melyek 
az önök körében mindig felújulnak lelkemben. Mikor először volt szerencsém 
önök körébe lépni, hol annyi jóakarattal és megköszönhetetlen barátsággal 
fogadtak, akkor találtam meg igazi pályámat: a tanárit. Ez első lépés bol
dogságának s mind a sok örömnek, a mely belőle rám következett, éled fel 
bennem emléke az önök díszes és kedves körében. De szárnyra kapnak itt 
nemcsak emlékeim, hanem legszebb reményeim is. Ezek egy igazi magyar nem
zeti miveitségnek megalapítását, elterjedését és megizmosodását illetik, mely 
egygyé és egységében erőssé tegye nemzetünk minden osztályát. Az ige mikor 
lesz testté, nem tudom; de abban bizonyos vagyok, hogy nemzeti életünknek 
ma ez a legfontosabb kérdése, legéletbevágóbb feladata. Ez a nagy nemzeti 
munka pedig, ez a modern honfoglalás a szellemi világ küzdőterén, első 
sorban középiskoláink tanári karára vár.
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Engedjék meg önök, hogy az emlékek és remények sugallatára, pályám
nak egy személyi természetű mozzanatára térjek. A jó sors úgy akarla, 
hogy tanárrá legyek — a tanárság rendes iskolája nélkül. De mégsfem bánt 
e tekintetben sem mostohán velem, midó'n tanári gyakorlatom kezdetén ren
delt nekem iskolát, mestert, első igazgatóm, Hofer Károly személyében, kinek 
nevét, mint emberét, mint tanárét és mint igazgatóét mindenkor csak a leg
nagyobb tisztelettel és hálával említhetem. Tőle, az ő nemes, ideális pél
dájából tanultam meg azt, hogy a paedagogiának általam elmulasztott száz 
és száz szakasza helyett, talán boldogulnom lehet két egyszerű törvényével 
is. Az egyik ez : szeresd pá lyáda t. Mindazt a sok súlyos kötelességet, mely 
vállainkra nehezedik, magunk és növendékeink, a haza és tudomány iránt, 
egész kérlelhetlenségében tartja ez a törvény folyton szemünk előtt, s mégis 
megenyhíti, mert a kényszer bilincseiből feloldván, megszenteli valamennyit. 
Eszményi törekvés szárnyait kötözi vállainkra ; a kinek pedig szárnya van, 
annak több keze van kettőnél s órái számosabbak, mint másokéi. Hofer 
paedagogiájának második és utolsó törvénye: bízzál hivatásodban. A hiva
tásnak az az önbizalma ez, a miből a tanár gyöngédsége folyik. Működése 
sikerének föltételeit szellemi és erkölcsi tulajdonaiban bírja. Nem büntető 
hatalmára, hanem tudásában és lelkületében rejlő felsőségére támaszkodik 
s inkább atyának, mint bírónak érzi magát. De ebben gyökerezik az a méltó 
önérzet is, a pályánkra való büszkeség érzete, melyre viszonyaink között 
igen nagy szükségünk van. Közös érdekeink, állásunk érdekei nemcsak a 
mieink, hanem a nemzeti miveltség és a nemzeti erő érdekei. Érezzük ezt 
minél mélyebben és minél átalánosabban, hogy éreztetni is tudjuk minden 
irányban és minél hathatósabban. Az én mesteremet pedig, kit ime mind
nyájan szívesen fogadhatunk mesterünkül, Hofer Károlyt, az isten éltesse !

Végűi Hofer Károly felelt Beöthy toastjára s dr. V arya  Bálint a jelen 
volt igazgatókra emeli poharát mint budai ember, különösen M ayer József 
s L a tte r  János hazafiui és paedagogia érdemeit emeli ki. A társaság csak 
éjfél táján oszlott szét.

A gyakorló-iskola Bartal-ünnepe. A budapesti tanárképző intézeti gya
korló főgymnasium, mely ez iskolai év kezdetével — névszerint okt. 7-én — 
fennállásának huszadik évébe lépett, ez alkalmat hasznába fel arra, hogy 
elbúcsúzzon volt igazgatójától, B a rta l A n ta l kir. tanácsostól, ki az intézet
nek kezdettől fogva egészen tavalyig élén állt, a mikor teljes szellemi és testi 
erőben, a királytól kitüntetve s köztisztelettől környezve nyugalomba vonúlt. 
A búcsuzás okt. 11-én, vasárnap, egy szép és meleg intézeti ünnep alakjá
ban folyt le, úgyszólván családi körben, a mennyiben a gyakorló iskola jelen
legi tanárain, jelöltjein s növendékségén kívül csak az intézet régibb tagjai 
és Bartal egykori tanítványai vettek benne részt. De épen a régi tagok töme
ges megjelenése azt bizonyította, hogy az ünnep jelentősége messze túlhatott 
a gyakorló iskola falain s a magyar tanárvilág legszélesebb köreiben is visz- 
hangot keltett. Az iskola tágas aulájában d. e. 10 órakor gyülekezett az 
ünneplők serege. Az ifjúsági énekkar üdvözlő dala után Volf igazgató inté
zett szívből fakadó búcsuszózatot az ünnepelthez, kit a beszéd egyes szaka-
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szai a könyekig meghatottak. «Nem szomorú búcsúra gyűltünk össze — 
monda szóló — Istennek hála, erre nincs okunk. Nagyságod visszalépett 
ugyan iskolánk igazgatásától, de egész leikével a mienk maradt . . . .  Nem 
elfeledve, elkeseredve, sínylődve, hanem királyától kitüntetve, a híven telje
sített kötelesség boldogító érzetével, testi-lelki épségben, erőben, egészségben 
vonult nyugalomba.» «Nem czélja gyülekezésünknek — folytatá — hogy sze
rénységét sértve, Nagyságodat most dicséretekkel halmozzuk el. Nem hall
gathatunk ugyan érdemeiről, de nem fogjuk úgy előszámlálni, mint mikor a 
vétkesnek fejére olvassák bűnei sorát. Csak azért gyűltünk össze, hogy tisz
telői seregéből iskolánk tanári kara, volt tagjai és reánk maradt növendékei 
azután is, midőn már új igazgató váltotta föl, kifejezzék változatlan szerete- 
tüket és ragaszkodásukat.» Utalt a szóló azon meleg viszonyra, melyben az 
ünnepelt és a tanári kar tizennyolcz éven át voltak. Ekkor C sen g eri J á n o s  
lépett elő s elszavalta Bartalhoz intézett szép ódáját, melyet hely sziike miatt, 
sajnálatunkra, nem közölhetünk. A lelkes éljenzéssel fogadott költemény után dr. 
Buday József tartott beszédet a volt tagok nevében, lelkesen utalva az ünnepelt 
egyéb érdemei közt azon atyai jóságára is, melyet irántuk mindig tanúsí
tott. Majd S s i ly  F e re n c s  VIII. о. t. mondott lendületes beszédet az intézet 
ifjúsága nevében, míg B e c k  L a jo s  VIII. o. t. a szavaló-kör nevében búcsú
zott. Az üdvözlő beszédekre az ünnepelt válaszolt, mély megindulással mondva 
el köszönő szavait s kifejezve azon biztosítást, hogy az intézet iránt, vala
mint kartársai s tanítványai iránt eddigi szeretetét jövőre is változatlanúl 
megőrzi. Kölcsey H y m n u s á n a k  eléneklése és V o lf  igazgató berekesztő szavai 
után épen oszlani készült az emelkedett hangulatú közönség, mikor B e ö th y  
Z so lt kért szót, és hivatkozva arra, mily találóan irta le az ifjúság egyik 
szónoka az ünnepednek szeretettől sugárzó nemes arczát, melyen akkor is, 
ha az ifjúság sikerének örült, akkor is, ha feddeni volt kénytelen, 
mindig a jóság tükröződött, azt az ajánlatot teszi, hogy e nap em
lékére elkészítteti Bartal Antal olajfestésű arczképét s e festményt
az iskolának ajándékozza. Riadó éljenzés fogadta ez ajánlatot. Az ünneplő 
közönség ekkor az udvarba vonult le, hol a búcsúzó igazgató régi 
szokás szerint, intézetével együtt a fényképező gép elé ült még egyszer. Ez 
a fénykép az intézet búcsúajándéka szeretett volt igazgatójának. A társaság 
nagy része félkettőkor az «István főherczeg» szálló első emeleti nagytermében 
fényes la k o m á r a  ült össze, mely a legjobb hangulatban négy óra utánig 
tartott. Pohárköszöntőkben természetesen nem volt hiány ; nevezetesen K á r 
m á n  M ó r  a távozó s az új igazgatót éltette, a multat és jövőt, V o lf  G y ö rg y  
pedig a gyakorló iskola hivatását s tagjainak állandó összetartozását hangoz
tatva, általános élénk helyeslés közt azt az indítványt tette, hogy a gyakorló 
iskolának a fővárosban élő régibb és újabb tagjai időszerű paedagogiai s 
tanügyi kérdések megvitatása czéljából legalább egyszer havonkint közös érte
kezletre gyűljenek össze, s a vidéki tagok belevonásával is működést indít
sanak meg, mely egy megalapítandó paedagogiai folyóiratban érvényesül
hetne. Lakoma alatt felolvasták a halomszámra érkezett sürgönyöket s üdvözlő 
leveleket is, melyek az ünnepedhez az ország minden részéből egyes tanfér-



fiáktól és testületektől, sőt külföldről is érkeztek. A búcsúzás szép ünnepét 
Bartalnak egy becses adománya tette még emlékezetesebbé, ki ez alkalom
mal egy több mint 700 márka értékű classica-philologiai könyvgyűjteményt 
ajándékozott az intézet könyvtárának görög rhetorok műveiből. Az ajándék 
értékét növeli a gyűjtemény teljessége, a mennyiben a szerzők művei így 
együtt alig találhatók meg hazai könyvtárainkban.

Tanári jubilaeum. A miskolczi ev. ref. fó'gymnasiumban október 3-án 
ünnepelték H altny  Gyula igazgatónak 25 éves tanári jubilaeumát. Az ünne
pélyben részt vettek K u n  Bertalan püspök, L éva y  József a költő sat. Az 
üdvözlő beszédet Veskóy Zs. Jenő tartotta. Az ifjúság egy ezüst serleget 
adott át az igazgatónak a szép nap emlékéül,’ Kun Bertalan püspök is hosz- 
szabb beszéddel üdvözölte a jubilánst. Este az ifjúság nagy fáklyás zenét 
rendezett.

■j- Révész Bálint, a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöke, egyle
tünknek tiszteletbeli tagja, f. é. október hó 8-án 76 éves korában meghalt. 
Nemcsak a protestáns egyház, hanem az egész magyarság súlyos veszteség 
érzetével gyászolja e kiváló férfiú halálát, ki hosszú életén át mindig a leg
nemesebb hévvel szolgálta egyházát s hazáját. Révész Bálint született 
Debreczenben 1816. jan. 16-án egyszerű iparos szüléktől. Az ifjú Révész 
mindig első volt tanulótársai között, s már korán feltűnt fényes szónoki 
tehetségével. Elvégezvén a theologiát, esküdt-felügyelő s gymnasiumi osztály- 
tanító, majd contrascriba lett. A tanárkar bizalma a tanuló ifjúság élére 
állította őt, mint széniort, s széniorsága végeztével, 1842-ben a tiszántúli 
egyházkerületi közgyűlés a debreczeni theologiai akadémián épen akkor 
fölállított gyakorlati theologiai tanszékre választotta meg az ifjú embert 
tanárul. Egy időt azonban lelkészi gyakorlat végett Nagy-Szalontán és 
Hajdú-Böszörményben töltött el, majd kiment külföldre s fölkereste a berlini, 
baseli, hallei. göttingai, giesseni, heidelbergi és lipcsei egyetemeket, mindenütt 
nagy szorgalommal tanulván a kathedrája körébe tartozó tudományokat s 
élénk figyelemmel kisérvén a külföldi egyházi élet nagy mozgalmait. Meg
választatása után két évvel, 1844. november б-én foglalta el gyakorlati 
theologiai tanszékét «A vallás és theologia körüli általános nézetek» czímű 
értekezésével. Tanári székfoglalásálól számítva, 11 évig ült theologiai tanári 
kathedráján, csak a szabadságharcz ideje alatt cserélvén föl lelkészi palástját 
a nemzetőri mentével. Mint már theologiai tanár, fényes szónoki tehetségével 
roppant hírnevet vívott ki magának nemcsak Debreczenben és e város kör
nyékén, hanem az egész hazában. Ekkor jelentek meg az ő egyházi Írói 
nevét örök időkre megállapított müvei: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imád
ságok templomi használatra (1847.); Köznapi imádságok templomi haszná
latra (1850.); Imakönyv magános használatul (1851.); Egyházszertartási 
beszédek (1853.) 1855-ben Fésős András halálával debreczeni lelkésznek 
választatott meg, de egy évig még, mint már fungens debreczeni lelkész, 
theologiai tanári hivatalát is folytatta. 1856-ban egyházkerületi főjegyző lett, 
majd 1861-ben a debreczeni egyházmegye esperese, tíz év múlva pedig
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1871-ben a tiszántúli egyházkerület püspöke. Mint püspök, leg e lő szö r i s  a  
d e b re c ze n i fő isk o la  em e lésé t tette élte első feladatává. Püspöksége 21 éve 
alatt a theologiai akadémia egy, a jogakadémia három tanszékkel szaporít- 
tatott, a tanitóképezde teljesen újjá szerveztetett, az állandóvá lett igazgatói 
állás mellé három tanszék állíttatván föl benne, s végre a gymnasium nyolcz 
osztálya mellé négy parallel osztály állíttatott, s épen ezen iskolai évre a 
rendes tanári tanszékek mellett négy rendkívüli tanári tanszék rendeztetett 
be. Lelkesedéssel esüggött azon az eszmén, hogy a debreczeni főiskolát egy 
teljes bölcsészeti fakultás berendezésével egyetemi rangra emelje s nagy 
alapítványokat szerzett e czélra.

Tankönyv kitiltása. A vallás- és közokt. minister a T o cilescu  «Istoria 
romana pentru scolele primäre de ambe-sexe (Bukarest 1887.)» czímű tan
könyvet, miután adatai nem felelnek meg a történelmi valóságnak és a faj
gyűlölet szítására is alkalmasak; továbbá a «Schulwandkarte von Sieben
bürgen herausgegeben von Franz O bert (Gotha Justus Perthes)» czímű tér
képet, mely politikai és közjogi tekintetben teljesen elavult s ezért téves 
nézetek terjesztésére alkalmas, az összes hazai tanintézetekben való haszná
latból kitiltotta s erről valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságot, kir. tanfel
ügyelőt s tanker, főigazgatót értesítette.

Ösztöndíj-pályázat. A Gervay Mihály-féle alapítványnál az 1891/92. tanév 
kezdetétől egy évi 100 frttal ellátott ösztöndíj-állomás töltendő be. Ezen ösz
töndíjra csakis a temesvári posla- és távirdaigazgatósági kerületben alkalma
zott postamesterek fiai tarthatnak igénnyt, ha t. i. valamely hazai ipar- vagy 
középiskolában (reáliskolában vagy gymnasiumban) folytatják tanulmányaikat 
és legalább az első osztályt jó sikerrel már befejezték, jó elmebeli tehetség
gel bírnak, a tanulásban igyekezők és a mellett jómagaviseletűek. Az ösztön
díjas az ösztöndíj élvszetében marad, míg a tanfolyamot bevégzi s tanulmá
nyaiban kellő előmenetelt és az iskolai törvényeknek megfelelő magaviseletét 
tanúsít. Ez ösztöndíj-állomást a temesvári posta- és távirdaigazgatóság ado
mányozza. Az ezen ösztöndíjat elnyerni óhajtók a fentebbiek értelmében a 
szükséges kellékeket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket f. évi novem
ber 15-ig az illető tanintézeti elöljáróságok útján a temesvári kir. posta- és 
távirdaigazgatósághoz nyújtsák be.

Hibaigazítás. F ir h d s  Nándor nem Írnokká, mint hibásan közöltük, 
hanem tollnokká neveztetett ki a szegedi kir. főigazgatósághoz. Egyszersmind 
kérjük a következő sajtóhibák kiigazitását: 268. 1. Bittenbacher h. B i t te n 
b i n d e r ; 265. 1. Kemény Frigyes h. Kemény F e r e n c z ; a 264. 1. K a r d o s  Albert 
nem végleges, hanem r. tanárnak neveztetett ki, L a c z k ó  K. és J a sz e n c s á k  
S. N a g y k á lló r ó l helyeztetett át. A 272. 1. A szentesi gymn. értesítőjében 
megjelent értekezés szerzője nem névtelen, hanem B a ld z s o v ic s  Norbert.

Szerkesztői üzenet. Bocsánatot kérek több t. munkatárstól, hogy m á r  
k is z e d e tt czikkeiket hely szűke miatt csak a következő füzetben közölhe
tem. E sors érte a buzgó t r s z te n a i  és a b ra s só i kör tudósítását is, de 
főleg az administrationalis, az irodalmi s könyvészeti rovatot, mely utóbbi 
most már másod ízben elmaradt.



É R T E K E Z É S E K .

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT.

A húsz hónappal azelőtt (1890. márczius 9— 13.) az érett
ségi vizsgálatok ügyében megtartott hivatalos értekezletről, mely
ben az «érettségi» kormányképviselők s ministeri biztosok részt 
vettek, most jelent meg a hivatalos «Jegyzőkönyv», mely hivatva 
van az értekezlet tanácskozásainak tartalmát az egész tanársággal 
hiteles s kimerítő módon tudatni. A jegyzőkönyv részletes ismer
tetését fölöslegesnek tartjuk, mert megküldték minden középiskolá
nak s azonfölül annak idején a Közlöny (XXIII. évf. 1889—90. 
483—491. 1.) bő tudósítást közölt az egyes ülésekről* Úgyszintén 
közöltük (XXIV. évf. 494—6. 1.) azt a ministeri rendeletet, mely 
hivatkozással amaz értekezletre, ennek némely eszméjét már a 
tavalyi érettségi vizsgálatokon kívánta értékesíttetni. Ezek közé 
tartozik figyelmeztetés az érettségi vizsgálat mivoltára általában, 
a magyar Írásbeli dolgozat megítélésének módja, a világtörténeti 
s földrajzi ismeretek számbavétele, a physika tanításának helye
sebb módja, a vizsgálat módja általában, a tanulók feleleteinek 
elbírálása s a csempészet megakadályozása. E figyelmeztetések s

* Egyben-másban a «Közlöny» tudósítása még bővebb, mint a hiva
talos jegyzőkönyv, melyből pl. egészen hiányzik B allag i Aladárnak amaz 
«egyhangúlag elfogadott» indítványa, hogy a magyar irodalomtörténeti taní
tásban a nyelvi és aesth. szempontból való birálgatást váltsa fel a «subjectiv 
módszer», mely kifejezésen Ballagi a magyar classikusokért való lelkesedésre 
tanítás módját értette Ballagi. Nem sajnáljuk e hiányt a jegyzőkönyvben, 
mert a mint akkor azonnal mondottuk, Ballagi itt e kifejezéseket «subjectiv» 
«objectiv» szokatlan, megtévesztő értelemben veszi.
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utasítások még eddig irodalmi discussio tárgyát nem igen képez
ték, noha igen kívánatos volna, hogy ily elvégre is általánossá
gokban mozgó utasításokat a tanügyi sajtóban részletesen meg
beszéljék. Különös figyelmet érdemelne ama rendeletnek a vizsgálat 
módjára vonatkozó része, mely a feleletek «szájbaadásának» igen 
elterjedt s nagyon ferde módját kifogás alá veti. Vizsgálni tudni 
szerencsés adománya ugyan a tanárnak, paedagogiai tapintatának 
egyik jellemző vonása; de mégis érdemes volna a vizsgálás mód
jának alapelveit, mintegy elméletét kifejteni, hogy a tanár gyakor
lati munkája, a mennyire e téren lehetséges, útmutatót nyerjen 
benne. De ama rendelet nem meríti ki az értekezleten fölvetett 
eszméket, a melyek a középiskolai oktatás nagyon sok mozzanatát 
érintik, űgv hogy egy rövid czikk keretében még említeni se lehetne 
mindnyájukat. Ezért a következőkben csak néhány rövid észre
vétel megtételére szorítkozunk.

Már annak idején mondottuk, liogy ily értekezletek megtar
tását igen üdvösnek tartjuk. A kormányképviselők és ministeri 
biztosok, tudományos s tanügyi életünk vezérférfiai, az érettségi 
vizsgálatok alkalmával oly kiváló alkalmat nyernek tanügyi tapasz
talatok szerzésére, a középiskolák munkája eredményeinek köz
vetetten megítélésére, hogy igen nagy kár volna, ha e tapaszta
latok formulázására s megvitatására nem adnának nekik módot. 
Erre pedig nem elegendő, hogy írásbeli jelentésre szorítják őket, 
a mely mivoltánál fogva inkább hivatalos jellegű, azaz formális, 
száraz s a legszükségesebbekre szorítkozó tesz. A szóbeli értekez
leten, a hol az egyes kilép elszigeteltségéből, gondolkodása érint
kezik mások gondolkodásával, egészen máskép fog nyilatkozni 
egyénisége, tapasztalatainak tanulsága s a kormány sokkal bensőbb 
s hívebb képét fogja kapni képviselői tapasztalatainak s gondol
kodásának, mint az írásbeli jelentésekből. Azért csatlakozunk 
Medveczky ama kijelentéséhez, melyet az értekezlet is általános 
helyesléssel fogadott, hogy nagyon kívánatos volna, ha a kormány 
jövőre is időről időre egybehívná a kormány-képviselőket. Ez nem 
csak az érettségi vizsgálat intézményének érdekében áll, hanem 
hasznára tesz a kormány-képviselőknek is, kik az alkalmazandó 
szempontokra nézve sokat fognak e discussiókból tanulni. Ne felejt
sük el, hogy e képviselők közt vannak olyanok is, kik a közép
iskolai életet csak ifjúkori emlékeikből ismerik, sőt a kik egyál
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talán nem működnek tudományos pályán. Ezekre, de a többiekre 
nézve is nagyon fontos lesz, ha egymásnak eljárásával, szempont
jaival megismerkednek s ha részleges tapasztalataik ily alkalom
mal széleskörű kiegészítést nyernek. Akkor azután az értekezletek 
tárgyalásai is tartalmasabbak lesznek, főleg ha több főigazgató s 
néhány igazgató is részt vesz bennük. Ha igazán tanulni akarnak 
az értekezletekből, ha az igazságot akarják megtudni, akkor nem 
szabadna a tanárság képviselőit sem mellőzni, mert az ő ügyükről 
folyik a szó, őket bírálják, vádolják s illő, hogy ott legyenek, föl- 
világosításokat adni, esetleg pedig megvédeni azokat, kiket a tudós 
kormány-képviselők néha nagyon is könnyen vádolnak.

Ily vádak közül néhányról érdemes egy-két szót szólani. 
Ballagi Aladár a magyar irodalmi tanítás részleges eredménytelen
ségét a tanárok ama hibás eljárásából származtatja, hogy nagyon 
sokat kritizálják a magyar remekírókat. «Régebben kevesebbet 
aesthetisaltak, de többet olvastattak s az akkori tanulók jobban 
lelkesedtek magyar íróinkért, mint a mostaniak». Hogy régebben 
többet olvastattak, egészen új adat középiskolai oktatásunk törté
netében, csak az kár, hogy épenséggel nem hiteles. A legtöbb 
iskolában jóformán nem is olvastattak! Nem voltak olvasókönyvek, 
olcsó kiadások, a tanterv nem követelte az olvastatást és sokan 
vagyunk, kik a poétika példáin kívül az órákban egyáltalán nem 
olvastunk semmit. A mi pedig a lelkesedést illeti: középiskolai 
ifjúságunk sokkal jobban lelkesedik a magyar írókért, mint a nagy 
közönség s ebben nem zavarja meg a tanár kritizálása, a mely 
szükséges része a tanításnak. Nem szabad vétenünk ama kegyelet 
ellen, melylyel nagy íróinknak tartozunk s ha valamely tanár 
hányja-veti módon birálgatja remekíróinkat —-a  mi fájdalom meg
esik — azt erősen kárhoztatjuk. De a bírálattól a legfelső osztá
lyokban nem tartózkodhatunk, mert különben nem képezhetjük 
tanítványaink ízlését s nem vezethetjük helyes útra ítéletüket, mely 
ily vezetés nélkül a legfurcsább tévelygésekre vetemedik. íme eny- 
nyit ér Ballaginak különben nemes intencziójú ítélete. Heinrich 
Gusztáv helyesen jegyezte meg, hogy az irók kritizálása még nem 
jelenti a tanítás hanyatlását s hogy irodalmi tanáraink a régiek
kel összehasonlítva, mégis csak több pozitív ismerettel lépnek 
pálvájokra. Ő a baj forrását jelölte meg, midőn a tanárképzés 
bajai:a figyelmeztetett. A nemzeti irodalom tanítása kétségtelenül

25*
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a legnagyobb tanítói készséget, ügyességet, tapintatot s ismeretet 
tételezi föl. Kérdjük: miféle intézkedéseket tettünk, hogy tanár
jelöltjeinket e nehéz feladat gyakorlati részének teljesítésére képe
sítsük? Jóformán semmifélét! Hogy még csak egyet említsünk, 
Pauer ama megjegyzést teszi, hogy középiskolai tanulóságunk a 
bölcseleti gondolkodásban nem jártas. De hozzá kellett volna tennie, 
hogy a bölcseleti gondolkodás egyáltalán idegen plánta Magyar- 
országon. . .

A midőn az egyes tantárgyakról volt szó, Budenz a gram
matikai ismeretek fontosságára figyelmeztette az értekezletet. Igazán 
jól esett látnunk, hogy még vannak férfiak, a kik a grammatika 
akkora népszerűtlenségének korában, mint a milyen a mostani 
nálunk, a grammatika mellett mernek szót emelni. Hiszen a 
grammatika legyalázására a gorombaságok külön szótára nőtt már 
nagyra! Mintha nem mindnyájan ettől a pedans szigorú mestertől 
tanultunk volna gondolatainkat rendbeszedni s kifejezni! Örültünk 
annak is, hogy a geográfiái ismereteknek is akadt szóvivőjük 
Csiky Kálmánban, mert ebben valóban igen gyönge tanulóink 
tudása. A tanárképzés kérdéséhez többen szólották. Nagyon figye
lemre méltó Eötvös Lóránt br. beszéde, a ki ez alkalommal is a 
tanárképzés tudományos oldalának fontosságát fejtegette s e tekin
tetben több fontos indítványt is te t t ; kifejtette, hogy gondoskodni 
kellene a vidéki tanárok tudományos törekvéseinek felfrissítéséről, 
módot adván nekik, hogy pl. 10 évi szolgálat után egy évet a 
fővárosban tölthessenek; továbbá mivel a fővárosi tanárrá való 
kineveztetés előléptetés jellemével bir s ezeknél különös figyelem
mel kell lenni az illetőnek képzettségére és működésére: szükséges, 
hogy «fővárosi tanszékek megürült ével a kormány hivatalos alak
ban s rendszeresen hivja fel véleményadásra az illető szakbeli 
egyetemi tanárokat is». Az értekezlet elfogadta az indítványt. Végül 
indítványozta, hogy a tanárok igényeit szem előtt tartó tudományos 
kézi könyvek kiadását a kormány is támogassa, pl. tízezer forintot 
adván évenként az Akadémiának ilyen művek jutalmazására, illetve 
kiadására. Ez is elfogadtatott. Ha ez indítványoknak egyéb foga
natjuk is volna, ez nagy áldására válnék középiskolai tanügyünknek.

De nem folytatjuk a böngészetet. A jegyzőkönyv érdemes 
arra, hogy tanáraink vele foglalkozzanak s a fölvetett kérdésekhez 
a maguk szempontjából is hozzászóljanak.
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A NAGYOBB TUDOMÁNYOS KÖNYVEK HIÁNYA*

E kérdésről tudtommal három kör nyilatkozott. Az első volt 
a sümegi kör, a mely azt határozta, hogy kérdést intéz a központi 
választmányhoz, mily értelemben véli megoldandónak a felvetett 
tételt, mert hogy nagyobb kézikönyvekben csakugyan hiány érez
hető, azt a kör vita nélkül is elfogadja. (L. Közlöny 24. évf. 6. f.) 
Hogy miféle választ adott erre a központi választmány, nem tudom, 
nem is találom sehol, pedig érdekes volna. Másodszor a besztercze- 
bányai körben tárgyaltatott a kérdés Marcsiss János tagtárs úr 
értekezése alapján, ki a tudományos kézikönyvek hiányának okai 
közűi különösen azt említi, hogy tudósaink ilyeneket nem írnak. 
De azt nem mondja szemrehányásképen, hanem hiába! a tudósok 
szegény emberek, az akadémiának sincs elegendő jövedelme, a 
kiadóknak nincs vállalkozó szellemük és — az olvasó közönségnek 
nincs kedve tudományos könyveket olvasni. Itt csak a kormány 
segíthet úgy, hogy évenkint egy csekély összeget venne fel budget- 
jébe 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. (L. Közlöny 7. f.). Azután még a trsztenai 
körben tárgyalta Dortsák Gyula kartárs úr a nagyobb tudományos 
kézikönyvek kérdését, «fejtegetvén, hogy hazánkban a tanárvilágnak 
és a nemzeti értelmiségnek egyaránt szüksége van nagyobb tudo
mányos kézikönyvekre, tehát ilyenek megírását általános nemzeti 
kulturális érdekek sürgetik, sőt a magyar tudományosság jövője is 
igényli, hogy ismert nevű tudósaink, hogy műveik elfogyhassanak, 
jövőben ne kényteleníttessenek tankönyvirással foglalkozni; hanem 
élhessen a magyar tudós igazibb rendeltetésének, a tudomány ön
álló művelésének». És ezt az ideális állapotot megvalósíthatónak is 
tartja a felolvasó, mert így folytatja: «Az akadémia e tekintetben 
igen sokat lendíthet, ha eredeti művek alkotását elősegíti; a ma
gyar tanárvilág pedig a Semsey-féle nagy pályázatban való rész
vételével oldhatja meg a feladatot».

Három tényezőt hallottunk említeni: a kormányt, a tudomá
nyos egyesületeket és a könyvkiadókat. Mit tehet a kormány? 
Évenkint fölvehet egy bizonyos összeget a contemplált könyvek 
díjazására. De hiszen a kormány sokkal többet tesz : 170 egyetemi 
és műegyetemi tanárnak ad 500,000 frt évi fizetést, gondnélküli 
életet biztosít nekik, hogy tisztán csak a tudománynak éljenek. 
Hogy aztán a sok specialis kutatás mellett nincs idejök vagy ked
vük még nagyobb kézikönyveket Írni, arról a kormány nem tehet, 
hiszen még arról sem tehet, ha egyáltalában nem írnak semmit.

* A szepesi kör Iglón. május 31-én tartott ülésében tárgyalt fölolvasás.
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De nézzük csak tovább. Hátha csakugyan érkeznének jeles 
munkák, pl. egy természetrajzi, egy történeti, egy földrajzi, egy 
fizikai stb. stb. és mindegyik beválnék, ugyan melyiknek adnák a 
díjat ? A következetes eljárás akkor az volna, hogy minden évben 
más-más tudományág pályázna. Most tessék elképzelni a tudomá
nyok terebélyes nagyságát és annak száz meg száz ágait, melyek 
ma már mindannyian önálló művelésre igényt tartanak. Itt már 
nem folytatom; ezt már az élénkebb fantáziájú uraknak engedem 
át elképzelni, hány százéves cyklusban mozogna ez a pályázat és 
milyen sorrendben következnének egymásután a tudományok. •— 
Ámde a kormánytól nemcsak azt követelik, hogy teremtsen a 
pénzével tudományos irodalmat, hanem azt is, hogy tegye hozzá
férhetővé, vagyis juttassa nem az egyes embereket — annyira még
sem mennek — hanem legalább az intézeteket abba a helyzetbe, 
hogy ezeket az esetleg drága könyveket meg is szerezhessék. No, 
de itt már álljunk meg egy szóra! A magyar tudományos akadé
mia egy bizonyos nagyon csekély évdíj fejében felajánlotta az inté
zeteknek összes kiadványait, de azért van akárhány intézet, mely 
nem veszi igénybe ezt a kedvezményt. A budapesti összes nyilvá
nos könyvtárak, de nemcsak azok, hanem a bécsi, gráczi stb. egye
temi könyvtárak az igazgató hivatalos megkeresésére bármilyen 
könyvet — kivéve természetesen a kéziratokat, atlaszokat stb. szó
val olyanokat, mit egyáltalában kiadni nem szokás — bérmentesen 
szivesen küldenek. És tessék kérdést intézni, váljon hány igazgató 
van az országban, kinek ebbeli hatáskörét a tanárok igénybe is 
szokták venni. De minek is mennénk olyan messzire. A tanári 
könyvtár már csak hozzáférhető minden tanárnak. De azért tessék 
megnézni az illető könyvtárnokok naplóit, hogy a némely intézet
ben bizony szép számmal felhalmozott drága és becses művekből 
mennyi van tényleges használatban az egyes tanároknál. Mindezen 
tényekkel szemben, mit jelent az, hogy a kormány tegye hozzá
férhetővé a tudományos könyveket? A kinek számára nem hozzá
férhetők, az bizony maga az oka és azon a kormány nem segíthet 
még azzal sem, ha minden középiskola mellé egy egyetemi könyv
tárt állít. Mindazonáltal nem lesz fölösleges, ha a kormány a veze
tése alatt álló intézetek tanári könyvtárainak helyzetét és functióját 
egy kicsit szabályozza. A nélkül, hogy a dologba mélyebben bocsát
koznám, csak a következő általános megjegyzésekre szorítkozom:
1. A könyvtárnoki állás betöltésénél első sorban a könyvtári szak
ismeretre legyenek tekintettel az igazgatók. A könyvtárak szerve
zése és rendezése, gyarapítása és föntartása manapság már egy 
specialis tudomány, melynek már igen gazdag irodalma is van. 
És ha nincs is minden collegiumban szakember ezen a téren, mégis 
lesz minden collegiumban egy tanár, kinek kedve van avval fog
lalkozni és a ki, ha egyszer elvállalja a hivatalt, iparkodni is fog 
a kellő szakismereteket megszerezni, de kötelezendő is arra. —
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2. A tanári könyvtár minden egyes testület tudományos munkás
ságának hű tükre legyen. A középiskolai tanár első sorban nem 
a tudomány mívelésére van hivatva. A tanárnak legfőbb és leg
első hivatása a tanítás. Az ahhoz szükséges könyvkészletet minden 
szakmából egyaránt a tanári könyvtár köteles nyújtani; ez lesz 
minden tanári könyvtárnak a közös alaptőkéje, és ez az, a mit a 
ministerium az általa kiadott könyvjegyzékkel contemplált. Azon
ban vannak a magyarországi középiskolai tanárok között elég szép 
számmal olyanok is, a kik a tanításon kívül még a tudomány 
önálló művelésével is foglalkoznak; a tanári könyvtár dotatiója 
szerint első sorban azoknak szerezze meg és állítsa rendelkezésére 
a szükséges apparátust, de főtekintettel a magyar tudományos 
irodalom termékeire. Ez lesz aztán minden tanári könyvtárnak 
a  specialitása, és mint ilyen adja meg neki a sajátos és kiváló 
becsét. — 3. Minden tanári könyvtárnak szakszerű katalógusa nyo- 
mattassék ki és közöltessék minden intézettel. — 4. Az egyes tanári 
könyvtárak között a ministerium által megállapított módozatok sze
rint csere- és kölcsönviszony létesítendő. Mert bizony e két feltétel 
nélkül a tanári könyvtárakban felhalmozott kincsek el vannak 
temetve és az állam által befektetett rengeteg tőke nem hajtja azt 
a hasznot sem, melyet a legszerényebb igények mellett is követel
het. Ha pedig a felhozott szempontok szerint a tanári könyvtárak 
ügye rendeztetik és a felekezeti intézetek szintén hozzájárulnak és 
több száz éves gazdag gyűjteményeit megnyitnák, akkor a közép
iskolai tanárnak absolute nem lehetne kifogása, hogy valami neki 
hozzáférhetetlen.

A második tényező, mely az értekezők szerint hivatva volna 
a bajon segíteni, a magyar tudományos Akadémia. Tudományos 
egyesületnek nem az a feladata: összegezni és kényelmes repertó
riumokban leltározni a tudományoknak időközönkint elért ered
ményeit, hanem első sorban a nyilt kérdésekben eredményre jutni, 
azoknak megoldását előkészíteni és lehetőleg végleges megoldásra 
jutni. Tehát a kutatást kell támogatnia, jutalmaznia, nem pedig a 
kézikönyvek megirását. Először legyen széles alapon nyugvó és 
kellő mélységre ható valódi tudomány — azután a tudományos kézi
könyvek maguktól jönnek. Hogy pedig pályázatok segítségével mi
lyen lehetetlenség tudományos irodalmat teremteni, azt a pályázatok 
története legjobban bizonyítja. Előttem van az «Akadémiai Értesítő> 
folyó évi márcziusi füzete. Ebből azt látom, hogy a Bézsán-féle 
jutalom 75., 78., 87-iki pályázata és a «Lukács Krisztina-féle» 
jutalőm 83., 84., 85., 86., 87-iki pályázata teljesen meddő maradt. 
Ehhez nem kell bővebb commentár, kivált ha meggondoljuk, hogy 
a kitűzött pályakérdések legtöbbje olyan, hogy határozottan tudo
mányos kézikönyvet követel, mint pl.: «Magyarország állami és 
jogi institutiói az Árpád-ház kihaltakor»; «Magyarország egyes
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területei megszerzésének, elvesztésének és visszakapcsolásának tör
ténete» ; «A lélektani elméletek történeti kifejlődésének kritikai 
ismertetése»; «A fiziológiai lélektan rendszere»; «A magyar dráma- 
irodalom története» ; «Magyar hang- és alaktan nyelvtörténeti 
alapon» stb. és ha másrészt figyelembe veszszük azt, hogy ezek 
a pályázatok akkor, a mikor eredményre vezettek, csakugyan a 
szó legjobb értelmében vett tudományos kézikönyveket eredmé
nyeztek, mint pl. Simonyinak a művei a magyar kötő-szókról és 
határozókról. Ott vannak azonkívül az Akadémiának, a természet- 
tudományi társulatnak stb. kiadványai. Ámde ezekre azt mondják, 
hogy legnagyobb részben fordítások és ezek által, valamint azáltal, 
hogy a legtöbb esetben direkt a külföldi irodalmakra vagyunk 
utalva, a «magyar genius» kifejlődését hátráltatjuk. Én a «magyar 
genius» fejlődése szempontjából sokkal károsabbnak tartom, ha a 
középiskolában még mindig fordított tankönyveket használnak, mint 
pl. Moénik és Lindner, Freeman könyveit stb.; mintha a tudós a 
külföldi irodalmakat is segítségül veszi és azért bátorkodom a 
tisztelt kartársak figyelmét felhívni arra, hogy első sorban a jó 
magyar tankönyvek hiányáról és azok megszerzésének módozatairól 
értekezzenek. — A mi pedig a harmadik tényezőt, a kiadókat 
illeti, ezzel röviden végezhetünk. Ha áldozatról van szó, melyet a 
tudomány érdekében hozni kell — és bizony a magyar tudományos 
irodalom még egyelőre csak ilyen áldozatok árán fejleszthető — 
akkor ezt első sorban magától a tudóstól követelhetjük, nem pedig 
— a kereskedőtől.

Tagadhatatlan, hogy kedvező külső körülmények és tényezők, 
mint pályadíjak, biztos jövedelem stb. nagy hatással lehetnek a 
tudományos irodalom vagy általában a tudomány gyorsabb, erő
teljesebb fejlődésére, de nem hozhatják létre. Ahhoz még belső 
tényezők is szükségesek. A nagyobb tudományos kézikönyvek léte
sítéséhez szükséges belső tényezőkről pedig csak akkor adhatunk 
számot, ha előbb tisztába hozzuk magát a fogalmat. Mi legyen 
hát az a nagyobb tudományos kézikönyv? A terjedelemre vonat
kozik az a «nagyobb» meg a «kézi» vagy pedig a tartalomra? 
Első sorban, úgy látszik, a szűkebb értelemben vett tankönyvektől, 
vagyis a középiskolai oktatás eszközeitől kívánják megkülönböz
tetni. De azért tankönyv, a szó tágasabb értelmében, vagyis olyan 
könyv, melyből felnőtt ember igen sokat tanulhat, és a mely az 
illető tudománynyal foglalkozónak nélkülözhetlen segédeszköze lehet. 
Ámde ilyen van ezerszámra! De pl. «a magyarországi élősdi gom
bákról» szóló mű, mely a botanikusnak, a magyarországi csalá
dokról szóló mű, mely a historikusnak okvetlenül szükséges, és 
igen fontos szolgálatokat tesz stb. stb. még sem mondhatók «Kézi» 
könyveknek. Tehát ebben a «kézi» jelzőben van a punctum saliens. 
«Kézi» akkor a könyv, ha valamely tudománynak egy bizonyos
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korszakig érő összes specialis irodalmát nélkülözhetővé teszi. De 
hogyan teheti azt? Csak azáltal, hogy a bizonyos időpontig elért 
eredményekkel végleg leszámol, a már megoldott problémákat egy 
egységes vezéreszme segítségével összefoglalja és a még fenmaradó 
problémák megoldására ezen vezéreszme alapján uj irányt mutat, 
szóval ha egy korszakot bezár és egy uj korszakot nyit. Tehát a 
valódi tudományos kézi-könyv — akár «nagyobb», akár «kisebb», 
mert az ilyen jelzőknek itt semmi értelmük sincs — mindig kor
szakalkotó. Ne méltóztassanak megijedni a szótól. Minden tudomány
ágnak megvan a maga történeti fejlődése és ebben mindig bizo
nyos korszakokat lehet megkülönböztetni, a mikor t. i. az előz
ményekkel leszámolva vagy uj alapon vagy uj irányban vagy uj 
czélok felé megindult a további kutatás.

Ez az összefoglalás és uj vezéreszméből való továbbhaladás 
nem szorítkozik csak egyes ágakra, hanem felölelhet egy-egy nagy 
törzset, de akkor egy-egy ilyen kézikönyv nemcsak a tudományos 
irodalomban, hanem a népek művelődési történetében is korszak- 
alkotó. Ily értelemben merem állítani, hogy az első tudományos 
kézikönyv az újkorban Verulami Baconnak «Novum Organum»-a. 
Ilyen tudományos ümkönyvek Newton: «Philosophia naturalis »-a, 
Humboldt «Kosmos»-a, Darwin: «A fajok eredete», BoppFerencz: 
«Összehasonlító nyelvtana», Mommsen: «Római története».

Az ilyen tudományos kézikönyvekhez tehát két dolog okvet
lenül szükséges. Először a minden részletre kiterjedő és minden 
irányban szerzett tapasztalatoknak nagy, kimerítő készlete és egy 
termékeny vezéreszme, mely alá az egyes tények szerves egység
ben összefoglalhatók. Az első — az anyaggyűjtés — a szorgalom 
dolga; a második — az uj eszme — a genie dolga. Ez utóbbihoz 
kell egy Newton, egy Galilei, Keppler, Laploce, Jul. R. Mayer, 
Darwin stb.

Hogy mikor és milyen téren lesznek nekünk ilyen lángel
méink, azt bízzuk a szerencsés véletlenre, azt sürgetni és létesíteni 
nem lehet; de igen is lehet számukra a talajt előkészíteni a szor
galmas anyaggyűjtés által. És váljon e téren megtettük-e már 
kötelességünket, bogy most már az összefoglalást sürgethetnők ? 
Én határozott igennel nem mernék felelni és ez épen a Semsey 
pályázatnál ki fog derülni, mely ilyen összefoglalást contemplál. 
Magyarország története, földrajza, faunája, flórája, meteorologiai, 
geológiai viszonyai annyira ki vannak-e már aknázva, hogy valóban 
mindazoknak a föltételeknek megfelelő alapos tudományos kézi
könyvet lehet összeállítani ? Én azért azt tanácsolnám a tanároknak, 
hogy az anyaggyűjtésben működjenek közre minden téren. Ehhez 
nem szükséges nagy apparatus, nem szükséges lángész, csak szor
galom és igen fontos szolgálatokat tesznek a tudománynak. Minden 
vidéken van valami specziális érdekes dolog. Nem szükséges azt
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bővebben magyaráznom épen a szepesi körben, a hol tényleg alig 
van tanár, ki ilyen anyaggyűjtéshez a maga részéről hozzá ne 
járulna. A szepesi történeti társulat, a kárpátegyesület évkönyvei, 
a szepesvidéki sajtó valóságos kaptárak, a melyben méhszorga- 
lommal össze van hordva minden, a mi Szepesség ismeretét elő
mozdíthatja. Ezt kívánom utánzásra méltó példának ajánlani a többi 
vidékeknek is, és a középiskolai tanárok figyelmét erre a hasznos 
és hálás munkára figyelmeztetni. Ilyen munkásságra első sorban 
a vidéki sajtót lehet felhasználni, azokkal lehet a tudományos 
szakközlönyöket gazdagítani, de végre ott vannak az iskolai pro- 
grammok, melyek kiválóan alkalmasak arra, hogy a speciális 
kutatásnak gazdag tárházát képezzék. Nagy részben már meg is 
felelnek ezen czél.juknak és hovatovább terjed ez a felfogás a 
programmértekezések ezen rendeltetéséről. Ámde, hogy az az értékes 
anyag, mely ilyformán a programmértekezésekben felhalmozódik, 
hozzáférhető is legyen, nézetem szerint arról kellene gondoskodni, 
hogy könyvkereskedői úton is megszerezketők legyenek. Egy-két 
száz példányt mindig lehetne nyomatni az elárusításra és 20—30 kr. 
árán el is kelnének talán. Vagy pedig egy központi gyűjtőhelyet 
kellene szervezni, a hol tudományszakok szerint rendezve mindig 
egy-két példányban kaphatók volnának. De másrészt, és ezt már 
lehet a kormánytól követelni, ne legyen kénytelen a tanár minden 
jutalom és díjazás nélkül értekezéseket irni; a programmértekezés 
képezze a tanárok jogos ambitióját, ne pedig évről-évre ijesztgető 
terhét. Évi ötven forint pl. mint a programmértekezésnek irói díja, 
minden intézetnek évi átalányába még kényelmesen beleférne és 
meg vagyok győződve, hogy a tudománynak nagy hasznot hajtana. 
Különben a programmok ügyét azoknak az eddiginél czélszerübb 
értékesítése szempontjából a t. kör figyelmébe ajánlom.

Mindezek alapján bátorkodom indítványozni: 1. Mondja ki 
a t. kör, hogy a tudományos kézikönyvek kérdését nem tartja 
olyannak, mely a tanáregyesület keretében vagy egyáltalában 
tanácskozás által megoldható vagy csak tisztázható is, és azért a 
maga részéről a dolgot befejezettnek tartja. 2. Mondja ki a kör, 
hogy a középiskolai tanárok tudományos munkásságának érdekében 
szükségesnek tartja, hogy a tanári könyvtárait és a programmér- 
tekezéselc ügye rendeztessék és kérje fel a központi választmányt, 
hogy ezt a két kérdést vegye fel a jövő évi munkaprogrammba és 
adja ki megbeszélés végett az egyes köröknek.

(Lőcse.) Dr. Bauer Simon.



A TANÁRKÉPZÉSRŐL.
— A tudományos képzés kérdéséhez. •—

Széchenyi, nemzetünk nagy regenerátora, a magyar egyik 
föbaját abban látta, hogy az elmaradt a tudományokban. A ma
gyar nemzet létkérdésének mondja, hogy műveltségben, tudomány
ban érje utói a nyugati nemzeteket, ez fogja a magyart gazdaggá 
tenni, s csak gazdag nemzet lehet erős, lehet szabad, s e czél 
elérhetésének egyik eszközéül szánta a tudományos Akadémiát. 
Nem sajátságos jelenség-e, hogy a tudományt oly nagyra becsülő, 
a reformatori működésében oly csodálatosan sokoldalú 'Széchenyi 
a tulajdonképeni nevelésügy, az iskolák iránt oly kevéssé érdeklő
dik ? Részben talán abban kell ennek magyarázatát keresnünk, 
mert ő maga soha nem járt iskolába s így közvetlen tapasztalat
ból nem is ismerhette az iskolát, de azt hiszem, még nagyobb 
részben az az oka, hogy az iskola nagy culturális és nemzet- 
gazdasági hivatását Széchenyi kora még a mai kornál is kevésbé 
méltatta. És e szempontból tekintve annál érdekesebb, hogy Szé
chenyi születésének századik évfordulóját az iskolák ünnepelték 
meg legkegyeletesebben, nem kaszinók, gazdasági egyletek s más 
általa teremtett társulatok. S nem is véletlen, hogy ez így történt; 
csak azt bizonyítja, hogy iskolánk hivatásának tudatában van, ő 
művelője, ápolója Széchenyi eszméinek, melyek megvalósulhatása 
első sorban s legfőképen az iskolától, s azok sorában ismét első 
helyen a középiskolától függ. — S hiszem, hogy ebbeli hivatását 
nemcsak maga vallja, elismeri azt ma már az úgynevezett köz
vélemény is. De nem elég ezt szóval vallani, tenni is kell ennek 
szellemében.

De hisz középiskolaügyünk fejlesztése körül tényleg sok tör
tént, kaptunk új s a réginél talán jobb tanterveket, részletes uta
sításokat, a középiskolai törvény az azelőtti sokféleséget megszün
tette s egyformaságot teremtett, s a jövőben még az eddiginél is 
nagyobb egyformaságot helyeznek kilátásba!

Én azon elavult nézetet vallom, hogy középiskolai törvény, 
tanterv, utasítás, de még radikális újjászervezésnél is sokszorta 
többet ér a jó tanár, s hogy egyedül a tanár qualitásától függ. 
jó vagy rossz-e az iskola. Arról gondoskodni, hogy iskolánk tanárai 
a lehető legjobbak legyenek, iskolaügyünknek s azzal nemzetünk 
minden téren való haladásának legbiztosabb záloga. S ugyanez 
okból meggyőződésem, hogy egész középiskolaügyünk fejlődésének, 
ha úgy akarjuk reformjának sarkpontja a tanárképzés s meggyőző
désem az is, ha a reformot itt kezdjük meg, az nem lesz kétes 
kimenetelű kísérletezés, az eredmény nem lesz problematikus. De 
a tanárképzés reformját nem szabad a tanárvizsgálati szabályzat 
újbóli átdolgozásában, új szakcsoportosításban, a vizsgálat esetle
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ges szigorításában, de még a philosophiai fakultás megrendszabá- 
lyozásában sem keresnünk ; mindez csak külsőség s a tanári nem
zedék termékeny regenerálását ezzel nem érjük el.

Előző czikkemben törekedtem kifejteni, hogy e czél elérheté
sének alapfeltétele, hogy a tanári állás ifjúságunk java része által 
ambitionálható legyen, legyen olyanná, mely a becsületes munkás
nak megadja jutalmát, mely a hivatásában kiválónak biztosítsa az 
elismerést. Utaltam arra is, hogy ha ez megtörtént, középiskoláink 
tanulói közül a legjobbak kiszemelendők s a tanári pályára tere- 
lendők. Csupán ezzel azonban még nem értünk volna el mindent, 
mert a tanárjelölt az egyetemen való tudományos kiképeztetésé- 
nek, mint ezt közgyűlési előadásában Kármán is fejtegette, — s 
ezen állítása jogosultságát még az ez ellen felszólottak is igazol
ták, — sok fogyatkozása van. Kiválogatott legjobbjaink tudomá
nyos kiképeztetése is fogyatékos maradna tehát, pedig gondoskod
nunk kellene, hogy ez ne legyen úgy. Kármán panaszolja, hogy 
az egyetem kevéssé törődik a tanárképzéssel, s első követelmény
nek tekinti, hogy a philosophiai kar tanulmányrendje pontosan 
megáilapíttassék s gondoskodás történjék, hogy mindenki, a ki a 
tanári pályára készül, a vizsgálati szabályzat által megkövetelt 
minden tanulmányra megtalálja a módot. Más szóval, Kármán a 
bölcsészeti fakultás hivatásává egyenesen a tanárképzést akarja 
tenni s ezt ezen czél szempontjából szervezni. Ezt sem kívánatos
nak, sem lehetségesnek nem tartom, nem pedig azért, mert meg
győződésem szerint az egyetem s annak bölcsészeti kara a tanár
jelöltek tudományos kiképzésének csak egyik eszköze, de a bölcsé
szeti karnak más talán ép oly fontos feladatai is vannak, mint a 
tanárképzés, s a philosophiai fakultás szervezetét olykép módosí
tani, hogy csak e czélt szolgálja, azt egyetemi jellegétől egyenesen 
megfosztaná, lenne belőle az, a mit Kármán sem akar, tanári 
seminárium a tanítóképezdék mintájára.

Kármán továbbá azt is mondta, hogy a német egyetemek 
sem felelnek meg jobban a tanárképzés igényeinek, de hát a német 
tanuló egyetemről egyetemre vándorol, s ez által pótolja a hiányt. 
Ez állítás első része egész általánosságban talán mégsem felel meg 
a valóságnak, utóbbi része pedig épen a tanárjelöltekre áll leg
kevésbé, mert tudomásom szerint épen ezek változtatják legkevésbé 
az egyetemet, rendszerint ott végeznek, hol tanulmányaikat meg
kezdték. Egy német állam középiskolai tanárképzésének szervezetét 
magam is ismerem, tudom, mint gondoskodik az állam arról, hogy 
középiskolai tanárai legyenek, s hogy azok egyetemi tanulmányaik 
alatt tanulhassák mindazt, a mire szükségük van, azt is, mit az 
egyetem talán épen nem nyújt nekik, de egyúttal arról is, hogy 
egyetemi tanulmányaikat a lehető legintensivebben használhassák ki. 
De erről gondoskodni nem lehet az egyetem hivatása, ez a köz
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oktatási kormány a középiskolák ügyét intéző osztályának fel
adata. a mint hogy okszerűen csakis az lehet hivatva a tanár
képzés ügyét intézni, a kinek az érdeke, a ki közvetetlen tapasz
talatból ismeri a fogyatkozásokat, érzi, mi szükséges. Nagy hibának 
tartom, hogy nálunk nincs úgy. De legyen szabad a helyett, hogy 
elméletet fejtegessek, röviden ismertetnem Württemberg tanárkép
zésének ügyét, melyre fentebb czéloztam, annál is inkább, mert 
ez nagyjában megközelíti az ideált, melyet e kérdésben alkottam 
magamnak.

Württemberg is középiskolai tanulói legjavát válogatja ki 
középiskolai tanárokul és lelkészekül. A hazánkhoz viszonyítva kis 
államnak e czélra két vagy talán épen három úgynevezett semi- 
náriuma van, mely nem egyéb mint internátussal kapcsolatos felső 
négy vagy öt osztálya a gymnasiumnak, melynek növendékei azon
ban teljesen állami ellátásba mennek át. Az évenként megüresedő 
állások az ország összes középiskoláinak növendékeiből pályázat 
útján töltetnek be, a folyamodó vagyonossága vagy szegénysége 
nem jő tekintetbe, csak az iskolában addig tanúsított előmenetele. 
A végleges felvétel pedig a felvételi vizsgálat eredményétől tétetik 
függővé. Ki e nevelő intézeteken tanulmányait kitünően végzi, ille
tőleg a legjobban végzettek bizonyos száma állami ellátásban 
marad egyetemi tanulmányai folyamán is, felvétetik a tübingai 
«Stift»-be. Ez az, melynek szervezetét, a középiskolával s az egye
temmel való kapcsolatát, röviden bár, ismertetni óhajtom.

Elmondtam, honnan kerülnek ki a Stift növendékei, az abban 
való ellátás azon feltételhez van kötve, hogy az illető a tanári 
vagy a theologiai pályára készüljön, egyébiránt egyetemi tanulmá
nyaiban megkötve nincsen, sőt még az iránt sem vállal el köte
lezettséget, hogy szolgálatába lép az államnak, mely kiképezteté- 
séről gondoskodott. A Stift igazgatója az ephorus, mely állást 
egyetemi tanár viseli, és pedig állandóan egy. A növendékek köz
vetlen vezetői a repetensek. Repetenssé lenni a tanári vagy theo
logiai vizsgát kiállottak legfőbb ambitiója. Repetensi állás meg- 
üresedése esetén, a «Schwábok» nagyobb érdeklődéssel várják a 
kinevezendő repetens nevét, mint várjuk mi a Marczibányi-díj 
nyertesét, s e grádus az illető előmenetelének biztosabb záloga, 
mint nálunk, -— nem akadémiai jutalom, ez nem számít, — több 
mint a leghathatósb «protectió». — Természetesen a Stiftből kike
rültek legjobbjait szemelik ki ez állásokra, rendszerint miután két 
évet a gyakorlatban töltöttek, s ezután repetensek maradnak két, 
legfeljebb négy évig. Megüresedő tanári s lelkészi állások betölté
sénél övék az elsőség. A repetens mint olyan egyetemi magán
tanár, s feljogosított collegiumot tartani az egyetemen, de ezenkívül 
kötelezhető magában a Stiftben is bizonyos előadásokat tartani, 
oly disciplinákból, melyek hallgatása a Stift növendékeire nézve
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kívánatos, s melyeket az egyetemen hallgathatni épen nincs alka
lom. De ezen előadásokra bejárhatnak s be is járnak az egyetemen 
beiratkozott oly theologusok és tanárjelöltek is, kik nem bennlakói 
a Stif'tnek, s így ezeknek is van alkalmuk mindazon tanulmányokra, 
melyeket a törvény s a vizsgálati szabályzat megkövetel. A repe
tens közvetlen vezetésére rendszerint 8— 10 növendék bizatik, s 
ezeknek ő valósággal repetensük is, s egymáshoz való viszonyukat 
az, hogy a mentort s oltalmazottját gyakran még az egyetemi 
barátság kötelékei fűzik össze, annál bizalmasabbá teszi, de nem 
kárára az ügynek.

E Stiftből s repetenseinek sorából kerül ki, nemcsak Württem
berg tanárainak zöme, de kikerült Németország tudományos nagy
ságainak egész sora, s a német egyetemek majdnem mindegyikén 
van tanár, kinek iskolája a tübingai Stift volt. Egy alkalommal 
olvastam az onnan kikerült kiválóak hosszú névsorát, három név 
jut közülök eszembe : Hegel, Strauss és Vischer. S e három név 
nem érdektelen, mert bizonyítja, hogy a Stift nem szellemi békó, 
mely az individuum szabad fejlődését bármi irányban korlátozná. 
A házi rend a benlakóknak meglehetősen szabad mozgást enged, 
megengedi, hogy a Stift növendékei tagjai lehessenek az egyetemi 
szövetkezeteknek, s a hány társaság van az egyetemen, annyi van 
rendszerint képviselve a Stiftben is. Az eddig elmondottakon kívül 
más kapocs az egyetem és a Stift között nincsen. Az egyetem, 
mint olyan, a Stiftre nem gyakorol befolyást; a repetensek alkal
mazását, bár ezek, mint mondám, ez alkalmazás által magán
tanárokká is lesznek, nem az egyetem eszközli, s az ephorust sem 
az egyetem választja vagy alkalmazza, mindez a közoktatási kor
mány a középiskola ügyeit intéző hatóságának hatáskörébe tarto
zik, de ez ismét nem gyakorol semmi befolyást a szabad egye
temre s annak nem preskribál felolvasásokat, megelégszik azzal s 
felhasználja azt, a mit nyújt, s a mennyiben sajátos czéljaira nem 
találja elégnek, maga gondoskodik ez intézménye által a hiány 
pótlásáról. Hogy a repetensi intézmény a középiskolai tanárképzés 
ügyének szerves kiegészítője, sőt mintegy zárköve, azt talán nem 
kell kiemelnem, hogy egyúttal valóságos egyetemi tanárképző is, 
azzal e helyen nincs miért foglalkoznunk.

Nem mondom, utánozzuk ezt, a puszta gondolat is merész 
szerénytelenség! Hisz erre nincsen pénzünk, ily intézmények léte
sítését csak a hadsereg érdekében engedhetjük meg magunknak, 
ilyet a tanárképzés érdekében tenni luxus volna ! Egy más jelen
ségen akadtam fenn; lám a feudális kis Württembergnek három 
állami internátusa van leendő Schulmeisterjei számára ; aristokratái 
számára pedig egy sincs, ellenben a szabadelvű s demokrata 
Magyarországnak van már Ferencz József nevelő intézete, de a 
tanárképzésre nem jut pénz, sőt a tanárok fizetésére is alig!
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Sok panaszt hallunk középiskolai tanáraink ellen, régebben 
a vörös bársonyszékből is gyakran hallottuk! E panaszok volná
nak talán hivatva a meglevő bajokon segíteni ? Az utókor, azt 
hiszem, úgy fogja találni, hogy mai tanári karunk, tekintve kép
zése elhanyagoltságát s bámulatos olcsóságát, tulajdonképen cso
dálatosan s meglepően jó volt. S hogy ennyire jó volt, azt korunk 
szellemének, mely az ideális czélokért való lelkesedésből nem fogyott 
még ki teljesen s e kor tanári generátiójának fogja érdemül betudni, 
mely önerejéből küzdötte fel magát azzá, a mi, melyben volt annyi 
lelkesedés, hogy az anyagi létért való küzdelem, mely alól a tanárul 
való alkalmazás nem ment fel, nem homályosíthatta el az előtte 
lebegő eszményi czélokat. Ha szabályzatok szerkesztésén kívül más 
is történt volna a tanárképzés érdekében, a mai tanári nemzedék 
lehetne még jobb, lehetne talán sokkal jobb, s tenni is kell róla, 
hogy a jövőben jobb lehessen.

De hisz én a fentebbiekben a tanárképzés érdekében deák
házat. sőt annál talán még többet is contempláltam, s Kármán azt 
mondja, az nem tanárképzési, az egyetemi nevelés-ügy, és épen 
úgy érdekli a jogászt s az orvost, mint a tanárjelöltet. Csakhogy 
nekem meggyőződésem, hogy sem ügyvéd, sem biró, sem orvos, 
sem gyógyszerész kitűnő s lehető legintensivebb tudományos kikép
zése, de még a katona vagy diplomatáé sem annyira állam i lét
érdek, mint a tanáré, és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert 
azt hiszem, hogy a tanári kar tudományos képzésének tökéletes- 
bítésével, a jövő nemzedék általános szellemi niveauját emeljük s 
azzal mind a négy fakultás, de az ezen fakultásokon kívül állók
nak érdekét is, egyaránt szolgáljuk, s ez okból állítom, hogy ily 
intézmény létesítése a tanárképzés érdekében kívánatos volna, s 
az állam feladata volna azt létesíteni. Kármán deákházának léte- 
sülését is kívánatosnak tartanám, de ennek teremtését, nem bánom, 
bízzuk, mint ő tervezi, a megyékre, kívánom mindkettőnknek, hogy 
létesülését éljük m eg!

A míg a jövő tanári nemzedék kiegészítése és képzése a 
véletlen szeszélyére van bízva, mint van ma tényleg, míg a tanár 
anyagi helyzete azt a társadalom páriájává teszi, addig a közép
iskola állandó haladásának, tökéletesbülésének nincsen meg lehe
tősége s az nem fogja elérni azon színvonalat, melyre azt állami 
létünk jövője érdekében emelnünk kell.

Neveljük tanárainkat a lehető legjobb anyagból s neveljük 
őket a lehető leggondosabban, ez iskolánk állandó, folytonos töké
letesbülésének egyetlen és legbiztosabb útja, de teremtsük meg annak 
lehetőségét is, hogy ifjúságunk ja v a  része askézis nélkül a tanári 
hivatást választhassa, s Széchenyi eszményi M agyarországa meg 
fog valósulni.

Czélom volt arra utalni, hogy eltekintve a középiskola újjá
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szervezésétől, s a magyar nemzeti genius előzetesen megmaczerált 
és ki preparált múmiájának az állandó tanmenetbe való felvételétől 
is, sok és sokkal fontosabb tenni valónk van még a középiskola
ügy terén, hogy az magyar hazánk ügyét, nemzetünk érdekét a 
lehető legjobban szolgálja. Ha köztudattá, közmeggyőződéssé lenne, 
mi ma az én meggyőződésem, s tudom, sok kartársamé is, akkor 
szebb jövőnek nézne elébe középiskolaügyünk s vele nemzetünk.

(Brassó.) Rombauer Emil.

A KÖZSÉGI ÉS FELEKEZETI TANÁROK ÜGYE.

Nekem is azon megjegyzéssel kellene kezdenem, melylyel Sziget
vári úr e folyóirat októberi füzetében a czímbeli kérdés tárgyalását 
bevezette, t. i. hogy a jelen sorokat is vegye az olvasó úgy, mint a 
tanáregyesületi közgyűlésnek egyik el nem mondott beszédét. Azonban 
nekem már nem szükséges ilyen fiktiv jogra hivatkoznom, mert azon 
szerkesztői programm után, mely egyik pontjában — nagy örömömre 
— e folyóirat folytonos küzdelmének czéljául tűzi ki a tanárság 
érdekeinek előmozdítását, az hiszem, a „Közlöny“ hasábjain állandó 
lesz a községi és felekezeti tanárok ügyének rovata. Megerősít hitem
ben a választmánynak azon dicséretes határozata, melylyel siet meg
felelni a közgyűlés parancsának, midőn ez iskolai évnek mindjárt első 
ülésén megbízta Szigetvári választmányi tagot a községi és felekezeti 
tanárok ügyében a ministeriumhoz intézendő kérvény készítésével.

Szóval, hármas jogon is helyet kérek a tek. szerkesztő úrtól, 
a t. olvasótól pedig szíves figyelmet, de ezt csak azon az egy jogon, 
hogy a községi és felekezeti tanároknak rendkívül bonyolult ügyét a 
tanáregyesületi közgyűlés távolról sem merítette ki, még ha nem az 
utolsó napnak utolsó óráját fordította volna is reá, továbbá a Közlöny 
sem mondott el még mindent, habár évenként két-háromannyi figye
lemre és térre méltatta volna is ezen, a magyar tanárságnak majdnem 
felére nézve a legnagyobb fontossággal bíró kérdést.

Mindenekelőtt legyen szabad elmondanom Szigetvári úrnak meg
jegyzéseire rövid replikámat. Nagyon örvendek, hogy alapjában egyet
ért felolvasásommal, sőt a felolvasás némely részletét a saját tapasz
talataival és meggyőződésének még az enyémnél is erősebb kifejezésé
vel siet megerősiteni. Azonban Szigetvári úr eDgem igazságtalansággal 
vádol, mert nem nyilvánítok elegendő elismerést a kormánynak a 
községi és felekezeti tanügy terén tett dicséretes intézkedéseire, külö
nösen erős az a vádja, mintha én tévedésbe akarnám ejteni az olvasó 
közönséget, úgy tüntetvén föl a kormányt, mint a mely sokkal több 
gondot fordít az iskola épületére, fölszerelésére, gyűjteményekre, mint 
a tanári fizetés javítására.

E vádnak sem egyik, sem másik része nem illet meg méltán. 
A kormánynak nem egy, de számos intézkedéséről nagy elismeréssel
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nyilatkozom, azonban azt senkisem kívánhatta tőlem, legkevésbé 
Szigetvári úr, hogy midőn én mint községi tanár a községi és fele
kezeti tanárok számos sérelméről és számtalan bajáról tartok fel
olvasást, épen ezt az alkalmat használjam föl a kormány czélszeríi és 
üdvös tetteinek elősorolására.

A mi a vád második felét illeti, nekem a Szigetvári úr czáfolata 
után is fenn kell a magam meggyőződését tartanom, melyet a köz
oktatásnak több évi költségvetésének tanulmányára, számos személyi 
tapasztalatomra alapítottam és a melyet bennem újabban tudomásomra 
jutott hivatalos és magánadatok csak megerősítenek.

Ismételnem kell, hogy a közoktatásügyi kormány — úgy lehet 
helyesen, de úgy lehet helytelenül — összehasonlíthatatlanul több 
gondot fordít arra, hogy a középiskolák épülete, bútorzata, fölszerelése 
a törvénynek, sőt a legszigorúbban értelmezett ministeri rendeletek
nek is megfeleljen, mintsem arra, hogy a községi és felekezeti közép
iskolai tanárok fizetése legalább megközelítse az állami tanároknak 
szintén nem valami bőséges javadalmazását. Szigetvári úr hivatkozott 
a saját intézetére, a hol néhány évvel ezelőtt a kormány nemcsak az 
iskola külső átalakítását, hanem a tanári fizetés fölemelését is sürgette. 
Legyen szabad nekem azt a középiskolát például felhoznom, melyben 
én szolgáltam: a szentesi gym nasium ot. Ez intézet négy évvel ezelőtt 
emelkedett polgári iskolából gymnasiumi rangra; de ezért a magasabb 
rangért óriás váltságot fizetett. A kormány a legsúlyosabb föltételek
hez kötötte a nyilvánossági jogot; teljesen új épületet követelt a 
modern paedagogia szerinti bútorzattal és fölszereléssel. És érdemes 
jól emlékezetünkbe vésni, hogy míg a padok distancziájából egyetlen 
centimétert sem engedett el, addig elnézte, hogy a tanárok fizetése 
és az állami tanárok javadalmazása között 400 forintnyi differenczia 
tátongjon. Holott az a város, mely kész volt a saját gymnasiumának 
nyilvánossági jogáért 80,000, szóval nyolczvanezer forintot csupán épü
letre áldozni, nem mondott volna le az intézetről, ha a ministerium 
a teljesítendő feltételek közé foglalta volna még azt is, hogy a városi 
tanárok alapfizetése az állami törzsfizetésnél kisebb ne legyen. Hogy 
ez a kormánynak csak egy szavába került volna, kitűnik abból is, 
hogy a város a múlt évben a tanári kar okadatolt kérelmére ön
kényt, kényszerítő föltétel nélkül is javította az 1000 forintnyi fize
tést, igaz, hogy csak nagy küzdelem után és igaz, hogy csak 200 fo
rintnyi lakbérrel.

Sőt a tanárok érdekeiről másodszor is megfeledkezett a kormány, 
akkor ugyanis, midőn a városnak a gymnasium kiegészítésére vonatkozó 
újabb határozatát helybenhagyta, a nélkül, hogy a VII. és VIII. osz
tálynak nyilvánossági jogát a tanári fizetések rendezésétől tette volna 
függővé, épen úgy, a mint a nyilvánossági jognak egyik föltételéül 
szabta új téli tornacsarnok építését és annak utasításszerü beren
dezését.

26
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A szentesi példa nem áll magában. A verseczi reáliskolának is 
megengedte a kormány, hogy nyolczosztályúvá fejlődjék, a nélkül, 
hogy a hátrányosan alacsony tanári fizetés (talán 750 forint és 3 öl 
fa volt annak idején) javítását kikötötte volna. Az új-verbászi párt
fogósági algymnasiumot sem azért fenyegeti nyilvánossági jogának 
elvonásával, mert a tanárok mai nap is 700 írtból nyomorognak, 
hanem mert az épület nem felel meg a tanítás követelményeinek.

De a legcsattanósabb példa állításom igaz volta mellett azon 
eljárás, melyet a kormány az erdélyi róm. kath. status gymnasiumaival 
szemben folytat, midőn a fentartó-testületnél, a statustól nem a tisz
tességes megélhetésre kevés tanári fizetés javítását sürgette és sürgeti, 
hanem új iskolai épületek emelését követeli. Ennek következtében az 
a különös jelenség fordult elő, hogy a status szolgálatában álló, körül
belül 100 főre tehető tanárság, melynek érdekeit az elnyomásra és 
különösen túlságos takarékosságra hajló fentartó-testülettel szemben a 
kormány volna hivatva hathatósan megvédeni, ezúttal a statusban, a 
saját fentartó-testületében talál pártfogóra, midőn a status igazgató- 
tanácsa a közoktatásügyi ministeriumhoz f. évi január hóban intézett 
fölterjesztésében kijelenti, hogy a kormánytól oly ridegen sürgetett 
építkezéseknél fontosabb, mert első sorban fedezendő szükségletnek 
tartja a tanárok fizetésének az állami tanári fizetéssel való egyenlősí
tését. „Mert e nélkül — úgymond az emlékirat* — a legdíszesebb 
csarnokokban is csak a szegénységgel küzdő és így munkakedvökben 
megcsappanó tanári karral fogunk operálhatni. Sőt maholnap az újon
nan megürülő állásokat sem tudjuk betölteni s a legjobb fiatal erőket, 
kiket valamely különös érdek egy helyhez nem köt, kénytelenek 
vagyunk elveszíteni.“

Ez adatokat még többel szaporíthatnám, de elég lesz tán ennyi 
is az olvasót meggyőzni, hogy én nem akartam tévedésbe ejteni, 
midőn a kormányt úgy jellemeztem, hogy figyelme és gondoskodása 
inkább irányul az iskola külsejére, mint lelkére, a tanárra.

A mily kevéssé mondhatok le erről a meggyőződésemről, épen 
oly távol vagyok attól, hogy Szigetvári úrnak azon indítványával 
egyetértsek, melylyel a községi és felekezeti tanárok bajainak orvoslá
sára általam ajánlott módokat egygyel megtoldja. Szigetvári úr aján
lata pedig abból áll, hogy az állam vegye át a saját szolgálatába a nem 
állami tanároknak a javát, különösen a már nem kezdőket. Ezt az 
orvosságot, mely csakugyan morbo peior medicina, mind helytelen elvi 
kiinduló pontja, mind veszedelmes következménye miatt határozottan 
kárhoztatnom kell. Különösen azért kell perhorreskálnom, mivel 
különválasztja a tanárt a tanítástól és csak a tanár szükségletén van 
hivatva segíteni, de távolról sem a községi és felekezeti intézetek

* A status fölterjesztése teljes szövegében az «Egyet. Közokt. Szemle» 
okt. 1. füzetében olvasható.
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tanításának a baját gyógyítani. Már pedig én a községi és felekezeti 
tanárok anyagi helyzetét nem a humanismus nevében kívánom javít
tatni, hanem a magyar középiskolai tanügy érdekében, mert csak a 
jobb fizetés után reményiek jobb tanítást. A községi és felekezeti 
intézeteken nem hogy segítene a kormánynak ezen eljárása, sőt 
ellenkezőleg diskreditálná és végveszélyre juttatná. Mert ha a kor
mány minden második, harmadik évben lefölözi a nem állami tanárok
nak a javát a maga részére, természetes, hogy a községi és felekezeti 
iskoláknak az államinál most is alacsonyabb színvonala rendkívül 
mélyre sülyedne a valóságban, de különösen a közönség felfogásában, 
mely az ott maradt tanárokat a tanárság aljának, seprejének kezdené 
tekinteni. De különben is nyilvánvaló dolog, hogy egy iskola bel- 
életét, a tanítás rendes folyamát mi sem zavarhatja és a sikert mi 
sem koczkáztathatja inkább, mint a tanári testület folytonos hullám
zása, sőt már az olyan tanárnak a munkáján sincs áldás, a ki csak 
féllábbal áll bent a községi vagy felekezeti intézetben, másik lábával 
minden perczben kész az államnak dúsabb legelőjére átugrani.

Sokkal gondolkodóbb embernek ismerem Szigetvári urat, mintsem 
föltelietném, hogy ő a községi és felekezeti intézeteknek mindeme 
veszedelmét előre nem látná. Azonban ő nemcsak hogy el nem akarja 
hárítani e veszélyt a nem állami intézetekről, sőt szándékosan fejőkre 
idézné, hogy e veszélyek elől a községi és felekezeti középiskolák 
másutt, mint az államosításban menedéket ne találjanak és így valóra 
váljék Szigetvári úrnak többször hangoztatott, úgy látszik leikével 
összeforrt vágya, t. i. hogy az egész középfokú tanítás mint 
állami feladat állami gondozás alá kerüljön. Szigetvári úrnak ezen 
véleményét nem fogok igyekezni megczáfolni, nemcsak azért, mert 
felfogását Magyarországon a legtávolabbi jövő ábrándjának tartom, 
hanem, mert én nyíltan és föltétlenül elismerem a községi és kivált a 
felekezeti középiskoláknak nemcsak a körülményekből folyó szükséges 
voltát, hanem általában elvi jogosultságát is, és a magam részéről csak 
örvendeni tudnék, ha a zsidók is mentői előbb felekezeti közép
iskolákat állítanának föl és így ők is nemcsak mint egyesek, hanem 
mint vallási testület hozzájárulnának azon áldozathoz, melyet a többi 
felekezetek évszázadok óta hordanak a nemzeti kultúra oltárára.

Engedje meg tek. szerkesztő úr, hogy a községi és felekezeti 
tanárok ügyében még néhány szót szóljak, nem annyira Szigetvári 
úrnak válaszolva, mint a tanáregyesület tekintetes választmányához 
fordulva. Nagy örömmel töltött el a választmány azon elhatározása, 
hogy a községi és felekezeti tanárok anyagi és erkölcsi helyzetének 
megvilágítására emlékiratot terjeszt a közoktatási ministeriumhoz és 
azt is nagy megnyugvással vettem, hogy a kérvény megszerkesztését 
Szigetvári kollegánkra bízta, a ki a kérdéssel teljesen ismerős és a 
ki évek óta nem csekély buzgalmat tanúsít ez ügyben. A választmány 
azonban ezzel csak félmunkát végez. A választmánynak nemcsak a
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kormányhoz kell kérő, buzdító fölvilágosító emlékiratokat intézni, 
hanem mindazon fentartó testületekhez, melyeknek középiskoláiban a 
tanár vagy szellemileg meg van terhelve, vagy anyagi helyzete nincs 
kellően biztosítva. Ha a választmánynak jóakaró, nem annyira a tanár 
mint a tanítás érdekeit oltalmazó szava csak minden negyedik-ötödik 
fentartó-testületnél talál figyelemre és némi méltánylatra, a választ
mány fáradsága már akkor sem veszett kárba.

Az a feladat, hogy a fentartó-testületeket intézeteik hiányaira, 
a tanításnak a tanár kedvezőtlen helyzetéből származó bajaira figyel
meztesse, annyival is inkább az egyesületi választmánynak a köteles
sége, mert az egyes érdekelt tanártestületek nem is mernek fentartó 
hatóságaikkal szemben nyíltan föllépni, de meg felszólalásuknak ritkán 
lesz, nem is lehet annyi súlya, mintha a teljesen érdektelen, csupán 
a tanügy szempontjától vezérelt országos tanáregyesület, illetve annak 
nagytekintélyű választmánya veti magát közbe.

Át vagyok hatva a meggyőződéstől, hogy az egyesület ilyen 
irányú, tudatos és lankadatlan működésével rövid időn nagy eredmé
nyeket fog elérni a kormánynál és fentartó-testületeknél egyaránt, 
meg vagyok győződve, hogy az összes tanárság érdekeire kiterjeszkedő 
buzgalmával napról napra könnyíteni fog a tanároknak anyagi és 
szellemi terhein, sőt azt is reményiem, hogy az egyesülettől vissza
vonuló elemeket is e téren kifejtendő munkásságával fogja leginkább 
a maga kebelébe gyüjthetni.

(Debreczen.) K ardos A lbert.

TARTSUK A KÖZGYŰLÉST HUSVÉTKOR!

Minél gyakrabban és nem épen ok nélkül hangzik fel a panasz, 
hogy az orsz. középiskolai tanáregyesület közgyűlései néptelenek. A 
vidéki tagtársak nagyon kis számban rándulnak fel Budapestre a 
közgyűlésre, sőt ha a budapesti közgyűlések névsorát átolvassuk, azt 
tapasztaljuk, hogy maguk a budapesti tagtársak is meglehetős rezer- 
váltan viselik magukat, mert alig egyharmad részük szokott megjelenni. 
Ha pedig a közgyűlés vidéken tartatik meg, úgy, egyleti életünk 
iránt különben melegen érdeklődő notabilitásaink: a ministerium kép
viselői, egyetemi és műegyetemi tanárok, tankerületi főigazgatók stb. 
vagy épen nem, vagy pedig legfölebb egy személy által képviseltetik 
magukat.

Állításom igazolására elég rámutatnom a legutolsó fiumei és 
szigeti közgyűlésen megjelent tagtársak névsorára. A ministerium ugyan 
képviselve volt, hanem az egyetemi tanárok, tankerületi főigazgatók 
közül egy sem, a budapesti középiskolák igazgatói közül alig egy-kettő 
jelent meg. És valóban a közgyűlés helyének oly hivogatónak kell 
lennie, mint volt Fiume, hogy a tagokat oly szép számmal legyen
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képes egybe gyűjteni; vagy pedig jubiláns legyen, mint volt a leg
utolsó, hogy legalább a budapesti tagoknak egy része megjelenjék. 
Különben a közgyűlés oly néptelen, hogy szinte szomorú világot vetne 
e közöny tanárainkra, ha az okot a tanárokban és nem egyebütt 
kellene keresni.

Közgyűlésünk, eddigi szokás szerint, július hó első napjaiban 
szokott megtartatni. Ezen időpont egyáltalán alkalmatlan.

Hiába, ma már annyira vagyunk, hogy még a szerényebb igényű 
ember is, különösen ha családja van, a nyarat a vidéken vagy leg
alább is távol a város melegétől és porától akarja tölteni.

Épen július első napjai azok, a midőn a tanárok és mások is, 
családjukat és így önmagukat költöztetik, és így mindenki annyira el 
van foglalva önmagával, hogy valóban nem lehet kívánni, legalább 
méltányosan nem kívánható, hogy a tanár családügyeit félretegye és 
ellátogasson a közgyűlésre.

De meg azután a forró nyári napok ! Valóban, hogy úgy mond
jam, bizonyos heroismus kell ahhoz, hogy abban a rekkenő hőségben 
az ember útra keljen és 3— 4 napot komoly gyűlésezéssel töltsön el.

Arról már alig akarok szólani, hogy a vidéki tanár nagy költ
séggel felmegy Budapestre és épen akkor jő oda, mikor színház, 
könyvtár ott zárva van, ösmerősök kiköltöztek és az asphalt a nagy 
melegtől hajlik a lába alatt.

Mindezen említett okoknál fogva, én a magam részéről és azt 
hiszem velem együtt tanártársaim nagyobb része is, a közgyűlés idejét 
más alkalmasabb saisonra helyezném át. A választás nem nehéz. A 
nagy szünidőt kivéve csak karácsonkor meg husvétkor van a tanár
nak elég ideje egyleti közgyűlésünkön megjelenni és így a karácsom 
hideg miatt a húsvéti szünidő mutatkozik legalkalmasabbnak.

Ausztriában és Németországban a tanárok már régen lemondtak 
a nyári rekkenőben való gyűlésezésekről és inkább husvétkor gyűlnek 
egybe.

összefoglalva most már mindent, azt az indítványt teszem, hogy 
már a legközelebbi közgyűlésünk ne júliusban, hanem a húsvéti szün
napokban tartassák meg.

(Hajdú-Böszörmény.) P erényi Vilmos.

361

A SZABÁLYOK MELLŐZÉSE A GYAKORLAT TERÉRŐL 
VÁLASZTOTT PÉLDÁK FEJTEGETÉSÉBEN.

Bármiféle módszert kövessünk tantárgyunk fejtegetésében, mód
szerünk irányító vezérfonalát a középiskolai tanítás el nem engedhető 
feltételéhez, az önállóság és gondolkodás-ébresztés hathatós elvéhez 
kell alkalmaznunk, mely szerint mellőzvén a szabályokhoz, gyakran 
csupán az iskola falai közt és a tankönyvekben uralkodó szabályok
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labyrinthusaihoz való ragaszkodást, arra szoktassuk tanítványainkat, hogy 
gondolkodással döntsenek a megfelelő esetekben követendő eljárás 
fölött, vagyis, hogy a megtanult szabályok halmazában való keresgélés 
és a kiszemelt szabályoknak, gyakran a megszokásnál fogva alig értett 
szabályoknak, alkalmazása helyett öntudatosan járjanak el.

A középiskolai tanításnak e legfőbb vezérelvéhez fűződő köve
telményt idő- és erő-kimélés végett, a gazdálkodás nagy fontosságú 
elvével kell összekötnünk, mely szerint, mint fölösleges gyom, kilö
kendő minden olyan rész, a mely sem az elmélet, sem a gyakorlat 
szempontjából nem bír fontossággal, vagy a mely csupán alakra nézve 
tér el ugyanannak a tárgynak egyéb részeitől, minők: a rövidített 
szorzás és osztásnak, a viszony, arány, láncz-szabály, hármas-szabály 
és arányos osztásnak rengeteg fáradsággal és időpazarlással járó feje
zetei. Hogy miként járhatunk el sikeresen e fölösleges lomnak mellő
zésével, arra szolgáljanak irányadóul a következő példák.

1. 23 m. szövet ára 14 frt 95 kr.; mennyibe kerül ugyanazon 
árszabás szerint 86 m. ?

Annyiszor 14'95 írtba kerül, a hány 23 m. van a 86 m.-ben;
86
23 X 14'95 írtba, azaz 55'90 írtba.

2. 53/4 akó borért fizetnek 142'6 frtot; hány akót adnak, 
ugyan a szerint az árszabás szerint, 230 írtért ?

Annyiszor 53/4 akó bort adnak, a hányszor a 230 írtban meg- 
230 230 X  53/van a 142"6 frt, azaz : „ X  53/4 akó, azaz-----— -  akó és

142-6

mind a számlálót, mind a nevezőt 4-gyel szorozván :

142-6
230 X 23 
142-6 X 4 akó

9'27 akó, vagyis mintegy 974 akót adnak 230 írtért.

frt, azaz 80 frt. A ki

3. 117a akó bornak ára 184 frt; hogy 5 akó, ha az egységár

ugyanakkora ? A megelőzők szerint ^
11 /2

ebben a kifejezésben: „a hányszor 117a akó megvan az 5 akóban“ 
képtelenséget lát, annak következetes eljárás szerint, kivétel nélkül 
minden törtben képtelenséget kell találni!

4. 15 munkás megkapál egy szőlőt 10 nap alatt; hány nap 
alatt kapálja meg ugyanazt a szőlőt 40 munkás, föltételezvén, hogy a 
munkások egyenletesen dolgoznak, egyik annyit dolgozik, mint a másik 
és a többi körülmények, u. m. a nap hossza, időjárás, a talaj szi
lárdsága stb. mindkét esetben megegyezők ?

Kétszer annyi munkás kétszer kevesebb, háromszor annyi mun
kás háromszor kevesebb stb. idő alatt készül el ugyanakkora munká
val ; a hányszor több a 40 munkás, mint a 15 munkás, annyiszor

40kevesebb nap alatt készül el a 40 munkás a szőlővel azaz 10 
150 15

40 azaz elkészülnek 33/4 nap alatt.

T
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Egyszerű a megfejtés egységre hozatallal is, vagy pedig a munka
egység bevezetésével. Munkaegység alatt értjük 1 munkásnak 1 napi 
munkáját. 15 munkásnak 10 napi munkája kitesz 150 munkaegységet; 
40 munkásnak 1 napi munkája 40 munkaegységet. A 40 munkás 
tehát annyi napig dolgozik, a hány 40 munkaegységet tartalmaz a

150150 munkaegység; jelölve: —-—  =  3 3/4. Ebben az esetben foly

tatólag így járhatunk el: 40 munkásnak 3 napi munkája kitesz 120 
munkaegységet és fönmarad még a 150-ből 30 munkaegység, a mely- 
lyel 30 munkás elkészül 1 nap alatt. E szerint a 40 munkást csupán 
3 napra kell megfogadni és a negyedik napra 30 munkást.

5. Egy vasúti töltés készítéséhez megfogadnak 140 munkást, 
a kik 6 napig dolgoznak ; ekkor 30 munkás elmarad, a többien még 
5 napig dolgoznak, de rossz időjárás miatt a munkát abbankagyják. 
A hátralevő munkához, a töltésnek 1/6-dához, megfogadnak 50 mun
kást ; hány nap alatt készülnek el ezek a hátralevő munkával, ha a 
munka minden egyes részében ugyanolyan, a munkások megegyezőleg 
dolgoznak és a többi körülmény is, nap hossza sth. megegyező ?

140 munkásnak 6 napi munkája kitesz 840 munkaegységet; 
110 munkásnak 5 napi munkája 550 munkaegységet, összesen 1390 
munkaegységet, a mely az egész munkának 5/6-da lévén, */6-da kitesz 
278 munkaegységet, vagyis a hátralevő munkát. 50 munkásnak 1 napi 
munkája 50 munkaegység; a hányszor megvan az 50 munkaegység a 
278 munkaegységben, annyi napig dolgozik a hátrahagyott munkán az 
50 munkás, azaz 528/50 napig; vagyis 50 munkás 5 napig dolgozik 
és a hatodik napon 28 munkás. Ha a napokban külömhség mutat
koznék, a mennyiben pl. 8 órás és 10 órás munkanapok fordulnának 
elő ugyanabban a föladatban, az ily esetekben óraegységet lehetne 
megállapítani.

6. 31° R. hány C. fokot tesz ki?
80° R. egyenértékű 100° С.-sal, vagy 8°R. annyi, mint 10° C .;

31
a hány 8°-at tartalmaz tehát a 31°, annyi 10° C. veendő: - X  Ю C.

О

410
=  — -—  C. azaz 383/4° C.

8
7. 698 írtnak mennyi az 5 százaléka? A százaiéi-számolási 

föladványokat egyszerű következtetéssel fejthetjük meg, csupán a szá
zalék adatának értelmével kell tisztában lenni!

5 % -nak értelme, hogy minden 100 után jár 5 ; a hány 100 frt 
van tehát a 698 írtban, annyiszor 5 frt a kivánt százalék, azaz: 

698
-------  X  5 frt =  34'9 frt.

100
8. C. nyert 121 frtot, azaz a befektetett tőkének 22 °/0 -át; mekkora 

összeget helyezett az üzletbe C. ?
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A 121 frtnyi nyereség annyi 22 irtot tartalmaz, a hány 100 írtból 
áll a tőke; azaz: a hány 22 van a 121-ben, annyiszor 100 írt a tőke, 

121vagyis— X  100 írt — 550 írt.Л A
9. D. 15 írtra nyer 4 irtot; hány % ez a nyereség? A % 

értelme: mennyit nyer 100-ra?
Annyiszor 4 irtot nyer, a hány 15 irtot tartalmaz a 100 írt, 

azaz : ——— X  4 =  ——— =  262/3. Ennyi irtot nyer 100 írtra; tehát
-L О I  D

a nyereség annyi, mint a tőkének 262/3 %-a.
10. Valamely osztálynak 31 tanulója közt van 12 jeles előmene

teld ; kérdés, mekkora a jelesek százaléka ? Más szavakkal: arányos
ságot tételezvén föl, 100 között hány a jeles?

Annyiszor 12, a hányszor megvan 31 a 100-ban; azaz; 
100 100 X  12——— X 12 =  ------—-------  — 38‘7 (egy tizedes pontossággal!).
О JL О 1

Megközelítőleg 39 %.
11. B. üzletbe helyezi pénzét és az üzlet sikeres beíejezése után 

a 16%-os nyereséggel együtt kivesz 754 irtot; mekkora összeget 
helyezett üzletbe B. ?

16%-nak értelme, hogy minden 100 írtra nyer 16 irtot. A hány 
100 irtot betett az üzletbe, ugyanannyi 116 irtot vett ki abból; a 
hány 116 irt van tehát a 754 írtban, annyiszor 100 írtból áll a 

754
betett tőke, azaz : - , - X  100 frt — 650 frt.

12. Mekkora az a tőke, melynek 5 havi 3 ]/2 %-os kamatja 
58-6 frt?

Ha az 5 havi kamat 58-6 frt, az 1 havi ennek ötödrésze, azaz
38-6 , , . 58-6 X 12 ,—  es az évi 12-szer akkora, azaz:----------------frt.

5 5
A kamat csupa 3 ’/2 írtból alakult; a hányszor megvan a 3 l/2 frt az

5 8 '6  X  12  X  1 0 0évi kamatban, annyi 100 írtból áll a tőke, azaz : 
58-6 X 12 X  100 X  2

5 X 7

5 X 37, 
frt == 4018 29 frt a tőke.

f r t

13. Mennyi idő alatt hoz 840 frt 105 frt kamatot, ha a kamat
láb 5 % ?

Annyi év alatt, a hányszor az 1 évi kamat megvan a 105 írtban. 
840 írtnak 1 évi kamatja: minden 100 után 5 ; a hány 100 van

tehát a 840-ben, annyiszor 5 frt, azaz : X 5 frt — 42 frt.

A hányszor a 105 írtban megvan a 42 frt, annyi év az idő, azaz; 
105 : 42 =  2'5, vagyis 105 frt 840 írtnak 5%-os 27, évi kamatja.
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14. A mai napon eladnak 1948 írtért egy váltót, mely 156 nap 
múlva jár le. Hány forintról szól a váltó, ha a leszámítolás kamat
lába 6 % ?

A váltóösszegből levonták annak 156 napra szóló 6 %-os kamat
ját, azaz, a váltóösszegnek minden 100 írtja helyett annyival keve
sebbet adnak, a mennyit kitesz 100 írtnak 156 napi 6 %-os kamatja, 
vagyis 100 írt — 2'6 írt — 97'4 irtot adnak minden 100 írt helyett. 
A hány 97'4 írtból áll tehát az 1948 írt, ugyanannyi 100 írtról szól

a váltó; azaz: X 100 írt =  2000 írt.

100-ról való leszámítolás.
15. Mekkora az a tőke, mely a félévi 4 % -os kamatjával együtt 

kitesz 928'2 irtot?
100 írtnak félévi 4%-os kamatja 2 írt; minden 100 írt 1/2 év 

alatt 102 írtra növekszik. A hány 102 írt van tehát a 928-2 írtban,
928'2

annyiszor 100 írtból áll a tőke; azaz: ———-  X 100 frt == 9 1 0 fit.1.Uű
100-ra való leszámítolás, a melyet meg kell különböztetni az 

előbbitől. Nem kétféle módszerről van szó, hanem a gyakorlatban is 
különvált két esetről.

16. B., C. és D. között 2, 3 és 5 viszonyszámok arányában 
fölosztanak 79 irtot; mekkora D.-nek az illetéke?

A viszonyszámok értelme: B. kap 2 részt, C. 3 ugyanakkora 
részt és D. 5 részt, összesen 10 részt, tehát egy rész nagysága 
79—  frt =  7'9 írt. E szerint D.-nek illetéke : 7'9 írt X  5 =  39'5 írt. 
10

17. B., C. és D. között felosztanak 380 irtot 1/2, 2/3, 4/5 
viszonyszámok szerint. Mekkorák az illetékek ?

Vizsgáljuk meg, miféle változás éri az egyes illetékeket, ha a 
viszonyszámokat sorban ugyanavval a számmal, a nevezők legkisebb 
közös többesével, azaz 30-czal szorozzuk ? A viszonyszámok összege 
30-szor nagyobb és ennek folytán egy rész 30 szór kisebb lesz; azon
ban mindegyik 30-szor annyi részt kap, mert a viszonyszámokat 30-szor 
nagyobbnak vettük; az illetékek tehát ugyanakkorák maradnak.

A 30-czal való szorzással a viszonyszámok a következők: 15, 
20, 24, azaz mind a hárman együtt kapnak 59 részt. Egy rész nagy

sága =  — frt és 15 ilyen részé =  —---------  frt =  966'10 frt
59 59

B.-nek illetéke stb.
18. N. ezüstkanalait el akarja adni; hány irtot követelhet értök, 

ha azoknak összes súlya 3'75 kg. és a régi jelzés szerint 13 próbás 
ezüstből valók ?

13 próbásnak értelme, hogy minden 16 gramm teljes súly 13 gr. 
tiszta ezüstöt tartalmaz; a hány 16 gr. van tehát a 3750 gr.-ban,
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annyiszor 13 gr. a kanalak összes ezüst-tartalma, azaz : X  13 gr.
16

tiszta ezüst és mivel 45 ezüst forintnak ezüsttartalma 500 gr., mond
hatjuk folytatólag : a hány 500 gr. van az emlitett tiszta ezüsttömeg

ben, annyiszor 45 írt az érték, azaz: 3750 X 13 X 45
fr t=  274-22 frt

16 X  500
az ezüst kanalakban levő ezüstnek értéke.

19. 800 db 10 frtos németalföldi arany hány osztrák forinttal 
egyenértékű, ha a 8 frtos aranynak árfolyama 9'40 frt?

A németalföldi 10 frtos aranynak teljes súlya 6"72 gr., finom
sága 9/io ; 800 drbnak teljes súlya 800 X 6-72 gr. és a hány 10 gr. 
van ebben a tömegben, annyi 9 gr. tiszta aranyat tartalmaz a 800 drb, 

800 X 6 72 X  9azaz:---------- —----------gr. 155 drb 8 frtos arany tartalmaz össze

sen 900 gr. tiszta aranyat; a hány 900 gr. van tehát a talált arany
tömegben, annyi 155 X  9'4 forint az érték osztrák forintban, azaz: 
800 X 6-72 X  9 X  155 X  9'4 „
--------------- 1Q x  90Q--------------- frt, vagyis 7832 frt 83 kr.

20. Hányszor nagyobb értéke van az aranynak, mint az ezüst
nek, ha a 8 frtos aranynak árfolyama 9"20 frt?

900 gr. tiszta arany ára =  155 X 9'2 frt, tehát 1 gr. arany 
155 X  9 2ara: frt.

45
frt.

900
500 gr. ezüst ára 45 frt, tehát 1 gr. ezüsté .

6 8 500
A hányszor megvan 1 gr. ezüst ára 1 gr. arany árában, annyi

szor nagyobb értéke van az aranynak, azaz :
155 X  9-2 45 155 X  9-2 X  500

~~ 900 ' 500 — 9Ö0“X 4 5  1 ‘ ‘
Az arany mintegy 171/s-szer nagyobb értékkel bír.
21. 175 gr. 0'8 finomságú, 214 gr. 0"6 finomságú aranyötvé- 

nyeknek és 22 gr. tiszta réznek keveréke mily finomságú ötvény 
ezredrészekben kifejezve?

Ismernünk kell a keveréknek teljes súlyát és tiszta súlyát. 
A teljes súly 175 gr. -+- 214 gr. 22 gr. =  411 gr.

A keverék tiszta súlya akkora, mint a kevert ötvények tiszta 
súlyainak összege. Az elsőben: a hány 10 gr. van a 175 gr.-ban,

175annyiszor 8 gr. a tiszta súly, azaz: — X 8 gr. =  140 gr. A má

sodikban: a hány 10 gr. van a 214 gr.-ban, annyiszor 6 gr. a tiszta 
, 214

súly, azaz: — X 6 gr. =  128’4 gr. A keverek tiszta súlya: 

140 gr. +  128'4 gr. =  268'4 gr. 411 gramm tartalmaz 268‘4 gramm
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tiszta aranyat, 1000 gramm annyiszor tartalmaz 268'4 grammot,
1000

a hányszor 411 gr. megvan az 1000 gr.-ban, azaz : — X 268'4gr.411
=  653'02 gr. (két tizedes pontossággal). Ha 1000 gr.-ban van 653 gr.

653tiszta arany, akkor a keveréssel nyert ötvénynek finomsága —

Gabonanemüek keverésének nincs értelme ; a józan eljárás inkább 
azok elválasztását követeli. Hasonlóan nincs értelme borok keverésére 
vonatkozó szabálynak sem, mert nem tekintve, hogy a gyakorlati 
téren úgy sem járnak el a szabály szerint, az még hibás is, a meny
nyiben a boroknak számításba nem vonható tulajdonságaira nincs 
tekintettel. A rövidített szorzásról és osztásról, a melyek a közönsé
ges élet viszonyaihoz mért gyakorlati példákban (kivéve a tankönyveket) 
egyátalában nem szerepelnek, nem is érdemes megemlékezni.

A példákat vagy a beníoglaló vagy a részekre való osztással, 
vagy a kettővel együtt lehet fejtegetni, de semmiesetre sem helyesel
hető ugyanannak a föladatnak különféle módon való megoldása. Az időt 
czélszerübben lehet másfélekép fölhasználni. Ajánlatos a példáknak a 
gyakorlati tér követelményeinek megfelelő összeállítása, tehát nem a 
tankönyvek chablonszerű, csupán az iskoláknak szóló példagyűjtemé
nyei szerint, hanem akként, a mint azok az életben tényleg föl szoktak 
merülni. Ha igaz, hogy a közönséges számtannak helyes tanítá
sával a legjobb alapot szolgáltatjuk az algebrának, úgy az az alap 
nem az együgyűek és gyámoltalanok mentőhorgonyának, a merev sza
bályok halmazának ápolása, hanem a tárgynak önállósághoz vezető, 
ésszerű fejtegetése.

E czikkemmel nem egy kijelölt módszer számára kívánok utat 
egyengetni, hanem arra törekszem, hogy a mathematikai tanítás menete 
már alapjában is a középiskolai tanítás fővezérelveihez alkalmazkodjék 
iskoláinkban. 16 évvel ezelőtt ugyan e tárgyban fölszólaltam, a nélkül, 
hogy sikerült volna czikkem számára a Közlönyben helyet nyerni.

(Budapest.) M en d lik  F erenci.

AZ ÁLLÓ BETŰK.

A következőkben igen röviden akarom a z  álló hetük  használatát 
okadatolni s ajánlani. A dűlt betűk nem régiek, még a múlt század
ban ismeretlenek voltak ; e század elején hozta divatba egy angol 
szépiró, ezért a dűlt szépírás angol irás név alatt ismeretes. Most 
ugyancsak Angliában a közegészségi congressuson jajdultak fel először 
annak hátrányai miatt, a mit különösen a németek éreznek legjobban, 
mivel szegletes betűik használata még jobban tönkre teszi a szemet. 
Legbuzgóbb apostola ennek a javításnak B a y r  M anó  bécsi népiskolai 
igazgató, a ki Írása előnyeinek kimutatása czéljából egy kis füzetet is
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adott ki s működésének megkönnyítésére szakértő bizottságok kül
dettek ki, melynek révén az álló betűk előnyösebb volta kétségtelenül 
be is fog bizonyulni s n á lu n k  is még eddig senki sem m ert lándsá t törn i a 
dű lt irá s  m egtartása mellett.

Lássuk, miért és mennyiben veszedelmes a dűlt irás ? A dűlt 
betűk írásánál a füzetet ferdén kell tartani, hogy a betűk vonalai a 
szemsugárral egy vonalban haladjanak, a fejet e miatt balra fordítjuk 
s ha a balkéz mélyen lenyúlik, e művelet a bal tüdőszárny össze- 
szorulásával jár, a közben a gerinczoszlop hosszabb ideig nem bírja a 
fejet ferde állapotban tartani és így a gerincz összeroskad, a mi a 
tüdőcsúcsok elpetyhüdését vonja maga után, mivel az élenyülés folya
mata benne hosszabb ideig majdnem teljesen szünetel és így hűlésre 
fogékonyabbá válik, ha pedig a balkart felteszszük, a jobb tüdőszárny 
jön ilyen veszélyes helyzetbe, ugyanazon tünetekkel, mint a minőket 
fennebb mondottam.

E bajon már régóta úgy iparkodom segíteni, hogy a gyermekeket 
mindenekelőtt katonás sorrendbe ültetem, a mikor is a hibás test
tartást könnyebb felismerni; mikor pedig a gerinczoszlop roskadását 
észreveszem, a gyermek akaraterejét ébresztem fel és vezénylem: 
„feljebb a fejjel“. A szerint, a mint egyik vagy másik váll feljebb 
áll, a megfelelő kart feltétetem a padra, vagy levétetem, mindez 
azonban csak toldozgatás, mivel heti 1— 2 órán az egész héten össze
torlódott hibákat elenyésztetni nem lehet.

A tüdőcsúcsok petyhüdtségét pedig úgy akadályozom meg, hogy 
felkönyököltetem a tanítványaimat s kezeiket összekulcsoltatva párszor 
mély lélekzetet szívatok velük, a mit óráimon kívül is ajánlok nekik. 
A mély lélekzetvétellel azonban csinyján kell bánni, mivel könnyen 
szédülés fogja el a gyermeket.

Ezek után természetesen örömmel üdvözlök minden egészséges 
mozgalmat, mely a testtartás javítására irányul. Az álló betűk írásánál 
a testtartás egyenes irányba van terelve, az irka a padnak merőlegesen 
áll, a betűk egyenesen állanak, már maga az is előny, hogy nem kell 
annak begyakorlásával vesződnünk, hogy a betűk egyenletesen dűljenek, 
a mi pedig nem lényegtelen nyereség, mert nemcsak hogy minden 
gyermek másképen düti azokat, hanem legtöbbször egy és ugyanazon 
szó betűi is többfelé dűlnek, mindaddig, míg az irás állandó irányt vesz 
fe l; továbbá az álló betűk írásánál mind a két könyök egyenletesen 
lelóg s így az associált mozgás áll elő, mi mellett a vállmagasság 
nem differal, a tüdő zavartalanúl működik s a gerinczoszlop nem ferdül 
el s nem áll be a petyhüdés, a kezek szabadok és mozgékonyabbak, 
mivel nem támaszkodunk rájuk és a mi talán a legfontosabbak egyike, 
hogy a szemek a nyomtatott és írott betűknél egyenlő dűlésü alakokat 
látnak és így nem fáradnak olyan könnyen, holott eddig a nyomtatott 
betűkről, sőt más irányú írásról való másolás is a szem megterhelé
sével járt.
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Felhozzák az álló betűk ellen azt, hogy a betűk nem szépek, 
nem kalligrafikusok, de ez nem áll, mivel a szép fogalma relatív. 
400 millió ember szépnek tartja a chinai nők összesotult lábait és 
az elbájolt chinaiakat kivéve mindenki azt állítja, hogy biz azok nem 
szépek. Szép a hajszálvonások és vastag húzások váltakozása, de az 
teljesen független a betűk dülésétöl. Ki nem tartja szépnek a rond- 
irást ? De azért a rondirást is lehet ronda-irássá degradálni.

Meg kell még említenem azon ellenvetést, hogy az álló betűk 
nem folyékonyak. Ez azonban nem áll, mivel ha a kerek betűket, az 
а о d g q-t baloldalon középen kezdjük és egészen körülvezetjük a 
tollat és nem c alakkal kezdjük a kerek betűk Írását, az irás egészen 
folyékony, nem szakadozott és így gyors és könnyen olvasható is.

(Budapest.) N a g y  Sándor.
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I S M E R T E T É S E K .

Hazai müvek.

Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében.
Anyák és nevelők tanulságára, népszerű előadásban irta Szvorényi 
József főgynrn. igazgató, a m. tud. akad. tagja. — Budapest, 
Franklin-Társulat 1890, k. 8.-r. 360 1. Ára 2 írt., díszkötésben 
3 forint.

A család mint nevelési tényező, ép oly régi mint a társadalom. 
Hogy azonban fontos feladatának megfelelhessen, a jó akaraton kívül, 
önmagának is folytonos képzésre van szüksége. Bég belátták ezt szom
szédaink s gondoskodtak oly népszerű házi-neveléstanokról, melyeket a 
szülők haszonnal forgathatnak, minő pld. a „K atech ism us der Paedagogik“ 
Kirchner Fr.-tői (Lipcse, Weber 1890, ára 2 márka), melynek beosz
tása azonban kissé szorult s rendszere túlságosan rideg. Ezen elvitáz- 
hatatlan szükség indított arra, hogy Szvorényi hézagpótló munkájára, 
mely az anyák s nevelőknek van szánva, a tanárok Közlönyében is figyel
meztessek, mert meggyőződésből ajánlhatjuk azon szülőknek, kik tanácsért 
fordulnak hozzánk. A 12 önálló, de egymással szervesen összefüggő 
értekezésen, melyek eredetileg az iskola falai közt láttak napvilágot, 
veres fonálként vonul végig az iskola s szülőház viszonyának ép oly régi 
mint kimeríthetetlen problémája, a könyv minden lapján a valódi meggyőző
dés hangján fárad a szerző ezen két elem összhangzó s sikeres együtt
működésének valósításán. Hogy itt nem elcsépelt elmélkedésekről, 
hanem ép oly gyakorlati mint fontos igazságokról van szó, kitűnik a 
fejezetek következő czímeiből: 1. A család és annak központja az 
anya; 2. Az első nevelés; 3. Az nevelés folytatása; 4. Szeretet és türelem 
a nevelésben; 5. A  közép- v. iskolai neve lés; 6. A korviszonyok hatása
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nevelésünkben; 7. Példa a nevelésben; 8. A vérmérsék a nevelésben;
9. Jellemképzés a nevelésben; 10. A z  álm üveltség szédelgése s hatása  
a  nevelésben; 11. Л végző vagy befejező nevelés; 12. Testi nevelés; A
10. fej. szélesebb körök figyelmére tarthat számot, mert egy ép oly ön
álló mint maradandó becsű bölcsészet társadalmi értekezés, mely meg
érdemelné, hogy legtekintélyesebb folyóirataink utánnyomással terjeszszék. 
Lehetetlen e helyen mindazon kiváló s maradandó becsű részleteket 
felsorolni, melyek megannyi bizonyítékai Szvorényi éles psychologiájá- 
nak s egyszerű de magyaros zamatú stíljének.“ A család óra, a 
gyermekek mutatók, — rendetlenek a rendetlenekkel (329. 1.); mennyi
vel örömestebb, mennyivel áldásosabban fáradnának az iskolák emberei 
a szülőkkel, ha nem helyettük csupán, hanem velők együtt fáradhatnának. 
(133)! A mily mértékben mutat a szülő bizalmat s figyelmet az iskola s 
anftak vezetői iránt, olyanban fogja tenni gyermeke is. „Nem ismerek 
részemről mondja, a szerző, a nevelő-oktatásban valami szilárdabbat a 
szelídségnél, és valami gyöngébbet az erőszaknál (153); nem tagad
hatni, hogy a nevelés legszilárdabb sarköve s fő biztosítéka: a tekin tély  
s vaskövetkezetesség csak kevés szülő erénye.“ Igen ügyesen s hatásosan 
szólal meg helyenként a humor s túlzás hangja, pld. midőn leirja, hogyan 
nevelnek a rövidlátó szülők „példásan étkes, mindenkor kész evő haza
fit“, vagy midőn fellázad azon szív- s észnélküli eljáráson, mely 
a szánandó kisdedet a fulladásig pehelybe göngyöli, s megtorlásul 
magokat az ily ápolókat szeretné vagy két huszonnégy órára jól be
pólyáztatok

Néhány vitás pontot csak érinteni kívánok; hogy az erkölcs
tan-tanítás és az erkölcsi nevelés két különböző dolog (135), elismerem, 
de azt tartom, hogy a középiskolában csakis a kettőnek szerves egésze 
szerepelhet. A tornázást sem tekinthetem a testi nevelés tulajdonképeni 
alapvető útjának (349. f.), s a játékos mozgásokat a czélnak egészen 
megfelelőknek tartom. Távol legyen tőlem, hogy a classikus nyelvek 
védelmére mondott szép szavakat (147. f.) kifogásoljam, azt is alá
írom, hogy a gymnasiumok a szorosan tudományegyetemi, tehát „a 
legmagasabb értelmi nevelésnek előcsarnokai“ (311), de abban, hogy 
„tájékozatlanatok jámbor óhajtása, a reáliskola, Egernek megbirhatat- 
lanul sok, s e mellett még másodrendű szükségnek sem —  szükség . . .“ 
az igen tisztelt szerző határozottan téved; igaz, hogy akkoriban még 
nem tudhatta azt, a mi vidéki reáliskolánál ritkaság, hogy t. i. az 
egrinek az első évben 67, a másodikban két osztályban 96 tanulója 
lesz! Mily szépen mondja maga a szerző : „A munka arányos meg
oszlása ép oly áldás az emberi társaságra, a mily veszélyes lenne, 
mint a hajóban, ha azon  egy oldalra  nyomulna mindenki . . . s meg- 
szivlelésébe ajánlom ezt minden belátásos atyának, anyának! . . .“ 
Szívleljük meg tehát a bölcs tanácsot mi is, mert bizony-bizony 
nekem így tetszik, hogy hazánkban boldog-boldogtalan az egyedül 
üdvözítőnek gondolt gymnasiális bárkába tódul! A reáliskolák sem
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mind pogányiskolák, ismertem olyat, mely humánusabb volt nem egy 
gymnasiumnál; tehát suum cuique !

Csak bíráló tisztemnek kívánok eleget tenni, midőn könyvünk
ben néhány oly elavult kifejezésre utalok, melyek neolog ízűek. Ilye
nek : kőtelem (137,145 e h. kötelesség), női (142, e h. nő v. nö
vekedik), tudalom (142, e h. tudat), őseleink (271, e h. őseink v. 
eleink), begyőzve (283, e h. bebizonyítva), jelenték, jelentékü (324, 
e h. jelentőség), értetlen (327, e h. értelmetlen), érzék-szert (354, e 
h. érzékszervet), beokott (332 ?), soka (351 ?)

Ez apróbb hiányok a munka becséből mintsem vonnak le s a 
sajtóhibákkal együtt egy következő kiadásnál könnyen pótolhatók. 
Benyomásainkat összegezve, elmondhatjuk, hogy a tudós szerző, midőn 
lelke leikéből s a közvetlen tapasztalásból merített bölcs oktatásait s 
életrevaló tanácsait egy szerves egészszé foglalta össze, irodalmunkat 
a házi-, közép- és befejező nevelésnek valóságos kis bibliájával ajándé
kozta meg, melynél méltóbb s üdvösebb karácsonyi a jándékot tanulóink 
szülői számára még keresve sem találhatnánk. Mondhatom, hogy mind 
rendszere, mely ment zavaró bibliographiai utalásoktól, mind belső 
értéke jóval felülmúlja az idézett német munkáét s rendeltetésének 
is jobban felel meg. Ez alkalmat felhasználva, kartársaim figyelmébe 
ajánlom Szvorényi igazgatónak ,,A  rövidlátás- és nagyothallásról iskolai 
növendékségünk körében“ ez. záróbeszédét, mely a cziszterczi rend 
egri kath. főgymnasiumának idei „Értesítő^-jében jelent meg.

(Eger.) K em ény Ferencz.

Maywald József görög nyelvtana. 2-ik kiadás. Ára 1 frt 
40 kr. Kókai.

A kedvező fogadtatás, mely a szóban forgó munkának első 
kiadását néhány évvel ezelőtt minden oldalról érte, arra bírta szerző
jét, hogy újabb kiadást rendezzen belőle. Bármely könyvnek újabb 
kiadásától elvárjuk, hogy haladást jelezzen a régihez képest mind 
módszeres, mind tudományos tekintetben. S ha a jelen könyvet ezen két 
szempontból vizsgáljuk, mindenképen a legjobbat mondhatjuk el róla.

Ugyanis szerencsés tapintattal igyekezett szerzőnk egyrészt az 
újabb nyelvészeti vívmányokat érvényesíteni, másrészt nyelvtanának 
könnyed taníthatóságát előmozdítani. Az előbbi tekintetben a régibb 
nyelvtanok elavult magyarázatait újakkal, helyesebbekkel cserélte föl 
s iparkodott a hazai viszonyaink közt értékesíthető, kétségtelen tudo
mányos eredményeknek könyvében helyet juttatni; az utóbbi tekintet
ben pedig mindent elkövetett, hogy nyelvtanának hasznavehetőségét 
csinos kiállítás, jobb fogalmazás, a tananyag csoportosítása s kellő 
mértékre való szállítása, a nyomás megkülönböztetése stb. által az 
eddiginél még jobban biztosítsa s lehetőleg arra a színvonalra emelje, 
a melyen a külföldnek e nemben legjobb görög grammatikái állanak.
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Főkép az utóbbi szempontból valóban mintaszerű munkát végzett! 
Minden lapja tanúskodik a lelkiismeretes átdolgozónak keze nyomai
ról s a körültekintő nyelvmester tapintatosságáról, úgyhogy csupán a 
módszeres javításoknak egész seregét írhatnám le, ha a könyv e nemű 
megújhodását ezen folyóirat olvasói elé akarnám tárni. A könyvnek 
részletekig menő bírálata szakközlönybe való, s én jelen soraimmal 
csakis a görög nyelv barátainak óhajtottam Maywald könyvének ez újabb 
kiadását szerető figyelműkbe ajánlani, mint olyat, mely mind iskolai, 
mind tudományos szempontból nyelvtan-irodalmunkban párját ritkítja.

(Pannonhalma.) B ódiss J u s z tin .

PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
II, C lassica  p h ilo lo g ia .

1. Műfordítások.

H om ér Iliá sán ak  VI. éneke. Fordította Jánosi Boldizsár. (Az 
újvidéki kir. kath. főgymnasium értesítője). Rövid bevezetésben elmondja 
a fordító az első öt ének tartalmát, azután kisebb-nagyobb kihagyá
sokkal közli a VI. ének fordítását magyar alexandrinokban. Nem 
mondhatunk e fordításról egyebet, mint azt, hogy magyar Homeros- 
fordítások között a gyöngébbekhez tartozik. Nagyon fogyatékos benne 
már az értelem visszaadása is, úgy, hogy az eredeti ismerete nélkül 
helyesen meg sem érthető s rendkívül gyönge a verselése, s nyelvezete: 
szóval jó tulajdonságot keveset lehetett fölfedeznünk benne. Nagy dolog 
volna felsorolni a hibás helyeket; inkább egy kis összefüggő részt 
idézek és ex uno disce omnes.

«Harsány Diomédes mond: «ki vagy te, szentem ?
Férfit dicsőítő harczban eddig soh’sem 
Láttalak én téged. Mostan bátorságba’
Mindannyin túlteszesz. lándzsámat bevárva:
Vélem boldogtalan gyermeke száll szembe ;
Ámde ha talán az egekből lejőve 
Halhatatlan volnál — nem vívok istennel !
Rövidéltű volt, mert szembeszállt egekkel,
Még Dryas fia is, az erős Lykurgos,
A ki egykor űzte ihlett Dionysos 
Dajkáit isteni Nyseion hegyen át;
Ez mindannyi földre ejtette thyrsosát,
Hogy őket a gonosz vasbotjával verte.
Maga Dionysos a tenger mélyére 
Szállott félelmében, hol Thétis fogadja 
Az egyre remegőt; mert bár ember szidja,
Szörnyen megrémült ő. De megboszankodva 
A boldog istenek. Zeus megvakította;
Nem is élt rá soká, mivel meggyülölték 
Öt az égiek mind. — Én hát nem szeretnék 
Istenekkel küzdni. Ámde, ha ember vagy,
Ki föld terméséből él, jer közelebb csak,
Hogy minél előbb juss a romlás tőrébe.»
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E h h e z  k é p e s t —  a z t h iszem  —  sem m i a  v e rse lé sn e k  az az 
e lr e tte n tő  p é ld á ja , m e ly e t A ra n y  J á n o s  hoz fel a  V o jtin a -fé le  A rs  
p o é tik á b a n .

H om eros O dysseája I I .  én ek . F o r d í to t ta  K u tru c z  R ezső . (A 
p o zso n y i k ir . k a th .  fő g y m n asiu m  é r te s ítő je .)  A ta v a ly  k ö z ö lt I. én ek  
u tá n  m o s t a  m á so d ik a t te sz i k ö zzé  a  fo rd ító . E z  is , m in t az  1 4 -e s  
r ím es  v e rse k b e n  v an  fo rd ítv a , m in t m á r  az 1 8 8 0 — 8 1 - ik i  b e sz te rc z e - 
b án y a i é r te s ítő b e n  fo rd íto t ta  a  V I. é n e k e t C sen g eri J á n o s . K u tru c z  e 
fo rd ítá s a  á lta lá b a n  é rte lm e s  és sim án  f o ly ó ; de n ag y  h ián y o sság a , 
h o g y  v e rse lé se , rím  e lése  á lta lá b a n  gyönge. N em  elég  m e tsz e tn e k  le n n i 
a  v e rsb en , rh y th m u sn a k  is k e ll l e n n i ; a  m e tsz e t leg tö b b szö r m egvan  
i t t ,  de a  rh y th m u s  ig en  so k sz o r h ián y z ik , p l. ily  s o r o k b a n :

Engem ért el | a baj, össze | a népet én j híttam.
V a g y :

Kész minden | a házban, anyám j észre semmit | sem vett.
S ily  so r t  so k a t id é z h e tn é n k . A r ím e k  jó  ré sz e  gyönge (azo n 

n a l —  m eg is  h a l t ,  r a j t a  —  ta r tv a ,  m in d ad d ig  —  la k ik , v a lah o n n a n  
—  b o ld o g ta la n , sz ív esen  —  ösv én y en , r a k o t t  —  sze rszám o t stb .), 
m ás ré sz e  e r ő l te te t t  d ic tió n  a la p sz ik . P o é tik u s  szó lás c sak  az le h e t, 
m ely  a  g o n d o la tn a k  —  m in d en  e rő lk ö d és , e rő l te té s  n é lk ü l —  leg 
h ív eb b , le g ta lp ra e s e tte b b  k if e je z é s e ; nem  szab ad  te h á t  a  r ím  k e d v é é r t  
a  ta r ta lm o n  c so rb á t ü tn i  s o ly a t m o n d an i, a  m i k ü lö n b e n  nem  á llh a t 
m eg , p l.

«Hívják össze gyűlésre a szabad achiv népet.
Összehívták s a nép gyorsan a  gyűlésre lépett.»

A n é p rő l c sak  n em  b e sz é l íg y  sen k i ?

Ily e n  m e s te rk é lt  ez is  :
«Odysseus fia örült, kedvező szót lelvén,
Nem is késett, fölszólalni vágy vett erőt lelkén.»

V a g y :
«Nem én, ilyen szóra soha sem nyitom az ajkam .
Ha magatok lelkében van még szégyenre h a jla m . . .»

M in d ezek  a  r ím e k  ig en  jó k , d e  m it é r , h a  a  k ö ltő i szó lá s t t e r 
m észe te llen essé  te s z ik  ?

E lle n b e n  m ily  jó l  e s ik  az ily en  eg y szerű b b , e rő l te té s  n é lk ü l 
v a ló  s o ro k a t o lv asn u n k  :

«S a mi férfi lelkünk hajlott az ily beszédekre.
És csakugyan a szövetet nappal szövögette,
De éjenkint fölbontotta fáklyavilág mellett,
Csele így csalt bennünket, mig három év eltellett,
De mikor a negyedik év fordúlt kikeletre,
Elárulta egy cselédje, a ki észre vette.
Szép szövetét bontogatta, azon kaptuk rajta; 
így kénytelen bevégezte, noha nem akarta.»
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A  m i a  fo rd ítá s  h ű ség é t, p o n to s sá g á t i l le t i, v o ln a  i t t - o t t  k ifo g á 
so ln i va ló , á m b á r  fe ltű n ő b b  h ib á ra  e te k in te tb e n  n em  a k a d ta m ; az 
k ü lö n ö s , h o g y  az első  so rb a n  reggszülö h a jn a l t  m ond (re g g sz ü lte ? ) , az 
u to lsó  so r  p ed ig  n ag y  e rő sz a k  a  n y e lv en  :

«Szállt hajó juk  egész éjjel s hajnál az ösvényen.»

H om eros I liá sá n a k  IV . én e k e . F o r d í to t ta  Kempf Jó z se f . (A  
b u d a p e s ti V I I .  k é r. m ag y a r k irá ly i á llam i gy m n asiu m  tiz e d ik  évi é r t e 
s ítő je .)  J ó l  h an g zó  h e x a m e te re k b e n  k é sz ü lt fo rd ítá s . A k i az  e re d e ti 
H o m e ro s t jól nem  ism eri, az  nagyon  m eg le h e t vele  e légedve. Az 
e re d e tiv e l való  ö ssz e h a so n lítá s t a zo n b an  b izo n y  nem  á ll ja  k i e fo rd í
tá s , m e r t n em  r i tk á n  az  é r te lm esség  és h ű ség  e llen  is  vé t. I ly e n  v é t 
ség ek  p l. a  k ö v e tk ez ő k .

A  fo rd ítá s  2 3 - ik  v e rse  ez t m o n d ja  P a l l a s r ó l :
«Bár a ty já t, K ronidest gyülölé és fo rrt a  haragja.»

H o m ero s  n em  g y ű lö le trő l szó l, h a n e m  c sa k  n e h e z te lé s rő l.

A z 5 9 - ik  v e rse k b e n  így  szó l H e r a :

«Nem legutolsónak nem zett az okos K ronos engem  
Két o k b ó l: m ivel én isten  vagyok és feleséged,
Kit fejedelm e g y an án t tisz te l valam ennyi nagy isten.»

E z t  se n k i sem  é r th e t i  m ásk ép , m in t hogy  Z eu s  fe leség é t, H é rá t 
tis z te li  m in d en  is te n  fe jed e lm e  g y a n á n t, h o lo t t  H o m ero s  Z eu sró l 
m o n d ja  ezt.

A  1 8 4 - ik  v e rsb e n  így  szó l M e n e la o s :
«Ej ne busülj testvér s az ach iv  népet soh’se féltsed.»

E z  é r te lm e tle n  az  összefü g g ésn él fo g v a ; M en e lao s , k i  m eg seb esü lt, 
b iz ta t ja  A g am em n o n t, n e  b ú su ljo n  s él ne rémítse az ach iv  n é p e t, 
m e r t sebe  n em  h a lá lo s .

A  4 1 0 - ik  v e rsb e n  S th e n e lo s  e z t m o n d ja  A g a m e m n o n n a k : 

«Kíméld h á t ezu tán  az a tyám  ilyen emlegetéstől.»

A z ö sszefüggés és az  e re d e ti  s z e r in t é r th e te t le n .  H o m e ro sn á l így  
v a n : „ E z é r t  h á t  k o rá n ts e  m é lta sd  a ty á in k a t  v e lü n k  egyen lő  t is z 
te le t r e “ .

A z 5 0 0 - ik  v ers  e z t m o n d ja  D é m o k o o n ró l:

«A k i A bydosból jö tt el tüzes (sic!) paripáin .»

А  тгар’ trnrwv tía e iá w v  n em  a z t te sz i, hog y  „ tü z e s  p a r ip á in “ , 
h a n e m : paripái mellől, t. i. D em o k o o n , k i  P r ia m o sn a k  tö rv é n y te le n  
fia  v o lt , A b y d o sb an  P r ia m o sn a k  egy m én esé re  ü g y e lt fe l.

I ly  k iseb b -n ag y o b b  fé lre é r té se k e n  k ív ü l —  úgy lá ts z ik  —  s z á n t
szán d ék o s  v é tség  a  h ű sé g  e llen , p l. h o g y  a  2 -ik  v e rsb e n  hólcaru H ébé- 
vel fo rd ítja  a  7 c ó m a  "H ß v j-t s hogy  a  2 0 - ik  v e rsb e n  —  á m b á r az 
e re d e ti  nem  te sz i —  hókaru  je lz ő v e l t is z te li  m eg H é rá t.
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A mi a fordítás nyelvét illeti, bizony az épen nem egyöntetű 
s nem is jellemzetes. Sokféle kifejezés módot összevegyít, sok olyan 
szólást használ, a mi vagy Homeros visszaadására nem alkalmas, vagy 
a magyar hexameterbe, melynek nyelvét Vörösmarty állapította meg, 
nem való. Népies alakú fordításban még inkább lehetne helyeselni, 
de hexameterben csak a mérték kényszerének látszik, ha ily sza
vakat használ a fordító: m ostand, estet, leg i’kább, legokossabb, s z i-  
vessen, leugort, n ekiök . Viszont Homeros egyszerű nyelvéhez aligha 
illenek ily phrasisok: ez óhajt táp lá ljá tok szivetekben, hálás h írnévre  
verődnél, velem egy érzés lángolt kebeledben (e h. „úgy gondolkodói, 
mint én“). Ellenben kiliivóan triviálisak az ilyenek: „a ki csúnyán  
fe lsü lt, miután seregét ide hozta“ e h. h iába  hozta ide; „mit gug
go lsz a csaták vészét kikerülni óhajtván?“ „teste nagyot z u p p a n t“.

Magyarság ellen való vétségek: a m iu tá n -1 többször okadólag 
használja. „CsatavágyukfóZ ismét fegyverre kelének“. „Dicsekvésfttf 
bizakodva“. „Bizandnak“, „helyre ütendjük“, „beteljesülend“ egy
szerű jövő értelemben. „Kronides majd rettenetes pajzsát va lam ennyi 
fe jére zúdítja“ (e. h valamennyinek !). Helytelen szórend: 83. 259— 
60. versekben: „Elszégyelve magát a király leszidó szava fo ly tá n “. (!) 
„S ketté szelte hasát közepeit s lelkét kihörögte“ (nb. két különböző 
alanyra kell gondolni!)

Épen nem következetes a görög nevek quantitásában. Egyszer 
Ménöláös, máskor Ménélaös, egyszer Pändärös, máskor Pándarös.

Általában azonban dicséretes tulajdonsága a fordításnak a köny- 
nyedén folyó mérték, az ügyes verselés. De egyebet aztán ne is keres
sünk benne.

Aeschylus „Persák“ czímű tragoediájának bevezető karéneke. 
Fordította Borsos Is tván . (A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápa i 
főiskolájának értesítője.) Általában értelmes, jól hangzó, meglehetősen 
sikerült műfordítás, kivált, ha tekintetbe vcszszük, mily nehézséggel 
jár Aischylost fordítani. Persze, Aischylos dictíóját, mázsás jelzőit 
nem találjuk meg benne, sőt a legjellemzőbb, specifikus kifejezések 
többnyire általános, prózai phrasisokká lapulnak; így pl. az ía/tx; 
’AaiaTOfev^c-t így fordítja: nagy férfiére, vagy a TtoXo^póaoo atpatiás-t 
így: „népes sergeinek.“ Ilyen prózai ez is: „kik főleg a szárazi had 
tömegét alkotják“ s nem is hű e. h. „kik mind a szárazföldszülte népet 
foglalják magukban“. Szintén távol áll az eredeti szépségétől pl. ez:

«A férfiak ily koszorúja hagyá 
— Oh Persis — földedet el!»

e. h. a perzsa földnek i ly  férfi v irága  vonult ki.
Nyelvileg hibás kifejezés: „az ős Thébaet uraló  Arsames“ — 

mert ez azt teszi, hogy Arzamesnek ura Thebae. A német „beherr
schen“ miatt használják némelyek az ura lá s-1 ilyen természetével
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ellenkező értelemben. Ugyancsak germanismus : „de mi ism ern i ta n u l
tu k  (wir haben kennen gelernt). . . az Óceán szent sivatagját“. Ez meg 
különös szóalkotás :

Hol az ember, ki az isten csála-csábját kikerülné ?
De elismerést érdemel az általában jó nyelvezet és ügyes verselés.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

GYAKORLÓ ISKOLAI ÉRTEKEZLETEK.

Mint a tanárképző intézeti gyakorló gymnasium Bartal-ünnepéről 
közölt tudósításunkban meg volt említve (nov. fűz. 338. 1.), az ünnep 
banketjén V o lf György igazgató utalva mindig élénken érzett össze
tartozásukra, fölkérte a gyakorló gymnasium volt tagjait, hogy mintegy 
közösséget alkotva maradjanak a gyakorló iskolával másutt működésük 
mellett is állandó összeköttetésben. E czélból azt az indítványt tette, 
hogy legalább a fővárosban levő régi tagok gyűljenek össze egyszer 
havonként időszerű neveléstudományi és oktatásügyi kérdések tárgya
lása végett a gyakorló iskola tanáraival és mostani tagjaival közös 
értekezletre. Hogy pedig ez értekezletek tárgyalásainak nyoma marad
jon és a közös munkásságban a vidéken levő volt tagok is részt 
vehessenek, a gyakorló iskola részéről paedagogiai és iskolai közle
mények kiadását mondta szükségesnek. Az indítványt a volt tagok 
élénk helyesléssel fogadták és az első értekezletet október 31-re tűzték 
ki. E napon aztán nagy számmal gyűltek össze. A gyakorló iskola 
tanárain és mostani tagjain kívül megjelentek a régi tagok közül: 
Aranyosi Miksa, Baumgartner Alajos, dr. Веке Manó, dr. Buday 
József, Guttenberg Pál, dr. Heinrich Károly, Képessy Imre, Kirchner 
Lajos, Kürschák József, Málnai Mihály, Nagy László, dr. Pápai Károly, 
Pavlicsek Sándor, dr. Petz Gedeon, dr. Reményi Ede, dr. Simonyi 
Jenő, dr. Simonyi Zsigmond, Suppan Vilmos, dr. Szádeczky Gyula, 
dr. Szigetvári Iván, Szilasi Móricz és Varga Ottó.

V o lf G yörgy igazgató melegen üdvözölve az egybegyűlteket és 
különösen örömét kifejezve, hogy a régi tagok oly szép számmal jelentek 
meg, rövid okadatolással ismételte indítványát, egyúttal jelentve, hogy 
a tanári kar megvitatás alapjául megállapította a tartandó értekezletek 
és a kiadandó közlemények programmját. Ennek részletezésével dr. K á r 
m án  M ór tanárt bízta meg. Az indítvány a gyakorló iskolában szo
kásos, a tanárjelöltek hivatásbeli előkészítésével és az intézet külön 
ügyeivel foglalkozó kétféle értekezlethez egy harmadik fajtát, egy tudo
mányos vitatkozó értekezletet csatolna, melynek czélja időszerű paeda
gogiai és didaktikai kérdések tárgyalása és ez úton a nevelés és
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tanítás tudományának továbbfejlesztése volna. A régi tagok a gyakorló 
iskola tanári karával havonként egyszer összegyűlnének, előre megálla
pítanának egy kérdéssort és meghatároznák a vitatás tárgyainak egymás
utánját, minden kérdésre választanának egy-egy referenst és esetleg 
correferenst, a kik behatóan tanulmányozva a kérdést, az értekezletnek 
jelentést tennének és véleményüket tételekbe foglalva megvitatásra 
bocsátanák. A kitűzött tárgyon kívül mindenki vethetne föl kérdést. 
A gyakorló iskola részéről ezzel kapcsolatban kiadandó közlemények több 
osztályból állanának. Az első elméleti és gyakorlati paedagogiai és 
didaktikai értekezéseket foglalna magában, a többi közt próbalecz- 
kéket is az iskolai tudományok minden ágából. A második tájékozást 
adna a müveit államok iskolaügyének egész szervezetéről, és nyilván 
tartaná jelen állapotának minden módosulását. A harmadik a hazai 
oktatásügy teljes repertóriuma volna ; ez összeállítaná mind azt, a mi 
tanulmány, fejtegetés, tervezet e körben fölmerült, megjelent, életbe 
lépett; ismertetné a tanítás eszközeinek, jelesen a tankönyveknek tör
téneti fejlődését; bemutatna nevelésügyi munkákat és registrálná a 
bárhol újonnan fölmerülő adatokat; általában egybeállítaná a magyar 
oktatásügy összes emlékeit. E programmot S u p p a n  Vilmos, S zila si 
M óricz , Varga Ottó, S im o n y i Zsigm ond  és Jenő, M á ln a i M ih á ly , 
N a g y  L ászló  és Pavlicsek Sándor helyeslő fölszólalása után az érte
kezlet elfogadta és megbízta az igazgatót, hogy a következő gyűlésig 
megvitatás végett egy kérdéssor összeállításáról gondoskodjék. Az érte
kezletnek napjául minden hó első szombatját tűzték ki.

A közoktatásügyi költségvetés a pénzügyi bizottságban a
szokott módon, „az egységes középiskola“, a „rossz tankönyvek“ s a 
többi ismeretes kérdésczímek és jelszavak érintésével gyorsan letár- 
gyaltatott. A kiadott tudósítást alább közöljük. Egyetlen egy igen 
örvendetes momentum van benne: a közokt. minister kijelentette, 
hogy a fizetések u j  szabályozása k iterjed  a középiskolai tanárokra  i s ; 
jó lesz azonban a részletekre vonatkozó fölmerült híreket nem kész 
igazságnak venni, mert tudtunkkal a közokt. ministeriumban akadt 
meg a pénzügyminister javaslata, mely azonban legközelebb beadatik 
az országgyűléshez. A pénzügyi bizottság tárgyalásairól a következő 
tudósítás adatott ki r

A z országos közokta tási tanácsná l W a h rm a n n  elnök felszólalására 
válaszolja gróf Csáky minister, hogy az a panasz, hogy a tankönyvek felü
letesen biráltatnak meg, a múltban lehetett talán jogosult, de az uj szerve
zettel kapcsolatban történt intézkedések után semmi kétsége se lehet szólónak 
az iránt, hogy a megbirálás a legalaposabban történik. H elfy figyelmezteti a 
ministert fó'leg a középiskolai tankönyveknél előforduló visszaélésekre, mely 
tankönyvek sűrű változtatgatása szegényebb sorsúakra nézve súlyos terhet 
képez. B erzeviczy államtitkár Helfy felszólalása folytán felvilágosításokat ad 
a bírálati díjakról s megjegyzi, hogy a tankönyvek sűrű változtatásával járó 
bajt a kormány ismeri, ez ellen hatáskörében fel is lép s az állami intéze
tekben az ily változtatások máris a minimumra vannak redukálva.
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A  g ym n a siu m o kn á l D a rá n y i kérdi, váljon a tisztviselői javadalma
zások uj szabályozásánál történt-e gondoskodás a középiskolai tanárokról is. 
A budai Ferencz József-intézetnél s gymnasiumnál tekintettel a fejlődésre, 
vagy külön pavilion lenne építendő, vagy külön épületben algymnasium léte
sítendő, mert a parallel osztályoknak bérházakba kitelepítése, szóló szerint, 
nem helyeselhető. D eify  kérdi, hogy ha a minister csakugyan szándékszik a 
középiskolákat egyesíteni, akkor nem czélszerű most uj inveszticziókat tenni, 
kivéve azon eseteket, midőn a természetes fejlődés teszi ezt szükségessé. 
W a h rm a n n  elnök a budapesti gymnasiumok elégtelensége folytán, különösen 
a IV-ik kerületben mutatkozó hiányra hívja fel a minister figyelmét. G aál 
Jenő a görög nyelv tanulása iránti intézkedések eredményeiről kér felvilá
gosítást.

Gr. Csáky minister válaszolja, hogy a  fizetések u j szabályozása k i 
terjed a  középiskolai ta n á ro kra  is. A Ferencz József-intézettel kapcsolatos 
gymnasium osztályainak kitelepítése tervbe van véve, tekintettel főleg arra, 
hogy a város budai oldalának egy része minden középiskola nélkül van s 
hogy a Ferencz József-intézet több helyet nyerjen. A bérházban való elhe
lyezés csak egyelőre czéloztatik. Helfy felszólalására megjegyzi szóló, hogy 
míg az egységes iskola megállapítva nincs, nem lehet félbeszakítani a fejlő
dést. De az ide vonatkozó intézkedések egyátalán nem praejudikálnak az 
egységes középiskolának, sőt ezt szóló m in d en  in tézkedésnél szem  előtt is  
tartja . Wahrmannak válaszolja szóló, hogy az idei panaszoknak utána járva, 
konstatálta szóló, hogy mindössze három jelentkező nem vétetett fel s ezek 
is nem a gymnasiumok elégtelensége folytán, hanem más okokból. Ha azon
ban a szükség kívánná, szóló megfelelőleg intézkedni fog. Gaál kérdésére 
válaszolja szóló, hogy a görögöt pótló tanfolyam látogatóinak száma a mull 
évtől az idénre jelentékenyen emelkedett.

A felekezeti, törvényhatósági s községi középiskolák segélyezésére elő
irányzott összegnél H elfy kérdi, hogy a felekezeti középiskolák alkalmaz
kodtak-e már teljesen a középiskolai törvényhez s tapasztalható-e itt is 
azon örvendetes haladás, mint az állami intézeteknél ? Gr. Csáky minister 
örömmel konstatálja, hogy a középiskolai törvénynek igen üdvös volt a 
hatása; a fejlődés folytonos s a hiányok fokozatosan megszűnnek. Egészben 
véve évről-évre jelentékenyen javulnak a viszonyok. Hegedűs a felekezeti és 
községi középiskolai tanárok nyugdíj-ügyének rendezését mielőbb létesíten
dőnek véli. Gr. C sáky minister válaszolja, hogy a kérdést egész működése 
idejében szem előtt tartá s most is foglalkozik vele s a szükséges előmun
kálatok erre nézve már meg is történtek.

Felekezeti tanárok mozgalma. Mióta az országos középiskolai 
tanáregyesület tárgyalásainak sorrendjébe fölvette a községi és fele
kezeti tanárok helyzetét, azóta maguk az érdekelt körök is mind 
behatóbban foglalkoznak e kérdéssel. Csak múlt számunkban (317. 1.) 
adtunk hírt a debreczeni ev. ref. főiskola mindhárom tanári karának 
azon lépéséről, melylyel fizetésjavításért fordult a tiszántúli egyház- 
kerülethez, most az ev. ref. tanároknak még szélesebb körű mozgal
máról kell megemlékeznünk. A budapesti ev. ref. gymnasium tanári 
kara ugyanis felhívta az összes ev. ref. gymnasiumok tanári testületéit, 
hogy valamennyien igyekezzenek úgy informálni zsinati képviselőiket,
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hogy a zsinat alkalmával kövessenek el mindent, a közoktatási kor
mány által már évekkel ezelőtt kilátásba helyezett országos tanári 
nyugdíjintézet felállítására. E mozgalomról annál nagyobb elégtétellel 
veszünk tudomást, mivel egy előkelő felekezeti lap, a Protestáns Egy
házi és Iskolai Lap, mely e pontban bizonyosan megtagadta nagynevű 
alapítójának, Ballagi Mórnak szellemét, elég könnyelmű volt az országos 
tanáregyesületet a materialista érdekek túlságos ápolásával vádolni, és 
nem kevésbbé tapintatlan volt a tanáregyesületnek a községi és fele
kezeti tanárok ügyében kifejtett önzetlen működését — igaz, hogy csak 
mellesleg — a fogadatlan prókátorság nevével megbélyegezni. De a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lappal már kellő módon elbánt lap
társunk, az Egyetemes Közoktatásügyi Szemle, és mi csak azért sem 
foglalkozhatunk vele behatóbban, hogy úgy ne lássák, mintha az em
lített felekezeti lap szükkőrü és szűkkeblű felfogásának valami nagyobb 
fontosságot tulajdonítanánk. Sokkal inkább figyelmünkre méltók a „Sáros
pataki Lapok“, melyek kezdettől fogva a legnagyobb és legjobb indu- 
latú érdeklődéssel kisérték a tanáregyesületnek a felekezeti tanárokra 
vonatkozó lépéseit, és a melyek ezúttal is a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak a budapesti ev. ref. gymnasium tanári karáról, mint a 
nyugdíj-intézet kérdését ismét feltámasztó mozgalom lelkes megindító
járól. E lap bizalommal néz a zsinatra, mely bizonyára teljes befo
lyását érvényesíteni fogja az országos nyugdíjintézet megalkotására, 
annyival is inkább, mivel a felekezet részéről alig van számbavehelő 
akadály, és így a várva várt intézmény életbelépte csakis a kormány 
jóindulatától, továbbá az állam pénzügyi helyzetétől függ. Mi is osz
tozunk a „Sárospataki Lapok“ bizalmában, magunk is kívánjuk pro
testáns kollegáink reményeinek mentői előbb való teljesedését, de nem 
hagyhatunk megjegyzés nélkül egy félreértést, mely a tanáregyesület 
közgyűlésén elhangzott és azóta ismételt nyilatkozatból támadt és a 
melyet a „Sárospataki Lapok“, de átalában a protestáns körök rend
kívüli érzékenységgel fogadtak. Szigetvári tagtársunk azon nyilatkozatát' 
értjük, mely szerint a kormány a felekezeti iskolák érdemesebb tanárait 
úgy jutalmazná, hogy átvenné őket állami szolgálatba. Ez eszmében a 
felekezetek a tanáregyesület felfogását látták, holott a tanáregyesületnek 
sem közgyűlése, sem választmánya soha semmiféle hivatalos formában 
e felfogást magáénak nem vallotta, a mint hogy nehezen is hiszszük, 
hogy azon eszközök között felsorolja, melyeket a községi és felekezeti 
tanárok anyagi helyzetének javítására a közoktatási kormánynak figyel
mébe óhajt ajánlani egy éppen most készülő emlékiratban.

Tornaversenyek rendezésére a költségvetésben a jövő évre 
2000 frt irányoztatott elő. E tétel indokolásául, mondja a minister 
az indokolásban, úgy hiszem, elég az 1891. évben Budapesten megtartott 
s a kezdet nehézségei mellett is általános hatásában jelentékeny első 
orsz. tornavérsenyre hivatkoznom, mely megmutatta, hogy tanuló ifjú-
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Ságunk testi nevelésének fejlesztése érdekében fölötte kívánatos volna 
ily versenyek intézményét majd országos és egyetemes jelleggel, m a jd  
a z  ország több p o n tja in , esetleg kisebb keretekben és sziíkebbkörü spe- 
cz ia lis  czélokkal állandósítani. Az első országos verseny tanulságai után 
reményiem, hogy a versenyek ezentúl még üdvösebb hatással lesznek 
az iskolai tornázásra és testedzésre, s mindinkább tudatosokká teendik 
úgy az iskolák belsejében, mint a nagy közvéleményben azokat az 
eddig nem eléggé méltányolt czélokat, melyek felé a korunkbeli iskola 
munkásságának egy valóban harmonikus nevelés javára haladnia kell. 
E nagy czéllal szemben a fölvett 2000 frt igen csekély összegnek 
látszik ugyan, de ha hozzájárul az ügynek társadalmi úton remélhető 
minden oldalú felkarolása, az alapvetés az állam kezdeményezésével e 
téren is biztosítottnak látszik. — A regionalis versenyek eszméjét már 
tavaly pendítette meg a Közlöny az első tornaverseny tapasztalatai 
alapján

I R A T T Á R .

A tankönyvek kiállítása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minister 
1891. évi 42,929 sz. a. kiadott rendelete.

A tankönyvek és tanszerek kiállításában számos oly jelenség mutat
kozván, a melyek az iskola egészségügyi követelményeivel ellenkeznek, az 
orsz. közegészségügyi egyesület és az orsz. közoktatási tanács meghallgatása 
után a tankönyvek megfelelőbb kiállítása érdekében a következő irányelveket 
találtam megállapítandóknak.

Legelső követelmény a jó minőségű papír használata. Igaz ugyan, hogy 
az újabb tankönyvekben találhatunk már erősebb minőségű, jobb gyártmányú 
papirt, de az is igaz, hogy sok oly régebbi tankönyv van még forgalomban, 
a melynek nemcsak hogy átlátszó a papírja, hanem annyira rossz gyártmány, 
hogy még kíméletesebb használat mellett sem elég a tanulónak egy tanéven 
át egy könyv. Számos panasz volt már hallható a miatt, hogy néhány hónapi 
használat után a tankönyv papirosa széthullott, szétfoszlott.

Nem követelhető ugyan, hogy a tankönyvek tartós, tiszta rongypapirosra 
nyomattassanak. mert ez az úgyis költséges iskoláztatást még jobban meg
drágítaná, de azt megkívánom, hogy az engedélyezésre számot tartó könyvek 
ne fa- és szalma (cellulose) gyártású papirosra legyenek nyomtatva.

A papiros színét illetőleg megjegyezhetem, hogy az orsz. közegészség
ügyi egyesület szakvéleménye szerint legalkalmasabb az olyan papír, a 
melynek színe nem teljesen fehér, hanem csekély mértékben valamely színbe 
hajló, azonban nem zöldes, sárgás vagy vöröses, hanem inkább kékes-szürke.

Ugyanazon szakvélemény értelmében a fénylő simított papír a szemre 
kellemetlen hatással van, másfelől azonban megfontolandó, hogy simítatlan 
papírra illustratiókat nyomtatni majdnem lehetetlen. A szemléltetés pedig 
ma már oly fontos didaktikai követelmény a tanításban, hogy a tankönyvek 
nagy részében a képeket nem lehet mellőzni. E miatt ugyan meg kell tűrni 
a simított papír használatát, azonban miután a simításnak is vannak foko
zatai, olyant kell használni, a melynek legkevésbé csillogó fénye van.

Igen fontos a szem egészségügyi követelményei tekintetéből a könyvek 
nyomása. E tekintetben általános elvül kimondom, hogy az elemi népiskolai 
tankönyvek megfelelő sortávolsággal (Durchschuss) cicero-betükkel nyoma- 
tandók, a magasabb iskolák tankönyvei pedig garmond-betükkel, helyenkint
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bourgeois-val, de a petit-betűknek lehető mellőzésével és semmi esetre sem 
petittel compress szedésben. Minden tankönyvből, a mely compress szedésben 
petit betűkkel jelenik meg. az engedélyezést meg fogom tagadni.

Hátrányos a szemre a halvány nyomdafesték és a kopott betűk 
használata. E tekintetben is megkívánom a tankönyveknek jól kivehető 
betűkkel és sötét-fekete festékkel való nyomását.

Sok kifogás merült fel a térképek és atlaszok kartográfiai kiállítása, 
halvány és apró betűs nyomása miatt. Ezekre is megkívánom a tiszta és 
könnyen olvasható nyomást.

A tankönyvek árát illetőleg elvárom, hogy a középiskolai tankönyvek 
ára nyomtatott ívenként 8 kr.. az illustrált műveké 10 krnál nem lesz maga
sabbra téve ; a népiskolai tankönyvek ára pedig még ennél is kevesebb lesz 
és alacsonyságra nézve legalább meg fogja közelíteni az állam által kiadott 
tankönyvek árát, melyek kiállítás tekintetében a fentebbi követelményeknek 
szintén meg fognak felelni. Végül, hogy a tanuló a jó rendhez és Ízléshez 
szokjék, óhajtandó, hogy minden tankönyv csak bekötve jöjjön forgalomba.

Budapest, 1891. évi november hó 1-én. G róf Csáky s. k.

A korcsolyázás ügyében a vallás és közokt. minister 51.869. sz. a. a 
következő rendeletet adta ki:

«Egyik legfőbb törekvésem, hogy a középiskolák igazgatói és tanári 
testületéi, a mennyiben rajtok áll, kiváló figyelemben részesítsék az ifjúság 
testi nevelését, alkalmat adva a tanulóknak arra, hogy az iskolai munkás
sággal kapcsolatba hozható gyakorlatokban, pl. tornajátékokban és kirándu
lásokban találhassanak nemes irányú és egyúttal egészséges üdülést.

E gyakorlatokon kívül, melyeket az iskola közvetetlenűl saját eszkö
zeivel honosíthat meg, vannak a testi nevelés helyes irányításának oly tényezői 
is, melyek bár szorosan véve az iskola körén kívül esnek és főleg a család 
feladatát képezik, mégis oly természetűek, hogy csak az iskola buzdító és 
közvetítő támogatásával érvényesülhetnek kellőképen. E tényezők közt fon
tosnak tartom a korcsolyázást is, mely nemcsak kellemes szórakoztatást nyújt, 
hanem a testi szervezetet is tapasztalás szerint nagy mértékben és több olda- 
lúan edzi és erősíti.

Kívánom és szükségesnek tartom, hogy középiskolai ifjúságunk a kor
csolyázást az eddiginél nagyobb mértékben gyakorolja, s e végből felhívom 
a kir. főigazgatóságot, utasítsa tankerületében a rendelkezésem és vezetésem 
alatt álló középiskolák tanári testületéit, hogy az ifjúságra ez irányban buz- 
dítólag és felvilágosítólag hassanak, az igazgatókat pedig, hogy az érdekelt 
körök és testületek (pl. helyi egyletek) hozzájárulását kinyerve, vagy esetleg 
a városi hatóságokkal érintkezve és támogatásukat kikérve, iparkodjanak a 
tanulóknak a korcsolyázásra hely, tanítás és felügyelet tekintetében megadni 
az alkalmat.

Budapesten, 1891. évi november hó 13-án. Gr. Csáky.»

A tankönyvbirálati dijakat szabályozó rendelethez múlt szá
munkban nehány észrevételt fűztünk. Erre vonatkozólag a következő 
helyreigazítást veszszük:

Igen tisztelt Szerkesztő úr 1 Becses lapja múlt számában közölve van 
a f. évi 27549. számú min. rendelet, mely a középiskolai tankönyvbírálati 
díjak felemelésére vonatkozik. A rendelet szövegéhez fűzött magyarázatban 
valaki azt állítván, hogy az 1887. évi május 3-án 8267. számú ministeri ren
delet, melyre a fenti 27549. számú hivatkozik, nem létezik, bátor vagyok 
t. szerkesztő urat figyelmeztetni, hogy az 1887. évi 8267. számú rendelet



tényleg létezik, mint a B u d a p esti K özlöny-nek akkoriban megjelent eme 
közleményéből kiderül: *A vallás- és közokta tásügyi m in is te r  — az or
szágos közokta tási tanács ja va sla tá ra  — elrendelte, hogy az ehhez b írá 
la tra  benyújtott közép isko la i tankönyvekért b írá la ti d íj  szedessék azok  
kiadóitól. E zen  díj, m in d en  egyes b írá la tért 10 (tíz) frtban , lényeges vá l
tozta tás n é lkü l m egújított k iadásokért 5 fr tb a n  á llap ítta to tt m eg .» Hogy 
vájjon az iskolákhoz ment-e akkoriban értesítés, azt nem tudom. De ha nem 
ment is, a hivatalos lapban közzétett minden kormányrendelet hitelesnek 
tekintendő. Kiváló tisztelettel Budapest, 1891. nov. 10. F a rka s  Elemér.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
Az október hó 26-án tartott rendkívüli ülés.

Elnök: Köpesdy S., jegyző: Szerelemhégyi T.
Jelen voltak: dr. Szombatiig J. és Vámossy M. tiszt, tagok, 

dr. Alexander B., Müller József, Beme L., dr. Веке M., Bermüller 
F., dr. Csengeri J., dr. Jancsó B., dr. Károly Gy. H., dr. Márki S., 
Mauritz Ti., Molnár S., dr. Pozder K., Sebestyén Gy., dr. Staub M., 
dr. Szemák J., dr. Szigetvári J., Tiber Á. és Tornor F.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után az elnök üdvö
zölte dr. Szombathy Ignáczot, ki mint tiszt, tag először jelent meg a 
választmányi ülésen. Dr. Szombathy Ignácz köszönetét mondott az 
egyesületnek megválasztatásáért s megígérte, hogy tehetségei szerint 
buzgón fog működni az egyesület javára.

Köpesdy S. elnök üdvözölte továbbá Sebestyén Gyula választm. 
tagot, kit a választmány egy sajnos félreértés következtében sokáig 
nélkülözött. Sebestyén Gy. köszönetét mondott a választmánynak, hogy 
tisztán egyéni aggodalmait teljesen eloszlatta. Megigérte, hogy vala
mint eddig, úgy ezentúl is szivén viseli az egyesület érdekeit.

A választmány ezután az egyesület f. évi munkaprogrammjának 
összeállítását folytatta. Dr. Szemák István, a javaslattételre kiküldött 
bizottság előadója, folytatólagosan előterjesztette a bizottság javaslatait.

E szerint az ifjúsági könyvjegyzék összeállítása került tárgyalás 
alá. Az előadó azt indítványozta, hogy az ezen ügyben kiküldött 
bizottság vétessék revisio alá, mert tagjai közül néhányon vidékre 
költöztek, mások egyesületi tisztviselőkké lettek kik nem érnek rá 
ama munkára.

A választmány dr. Szemák Istvánt felkérte, hogy vállalkozzék ő 
egy jegyzék összeállítására s megbízta, hogy belátása szerint vegyen 
maga mellé munkatársakat s működésüknek eredményéről tegyen a 
választmánynak jelentést.

A tanárságra vonatkozó tennivalók csoportjába a bizottság jelen
tése alapján a következőket sorozta:

382
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1. a tanárok anyagi helyzetének emelése,
2. a tanárok hivatalos helyzetének emelése,
3. a szóig, pragmatica sürgetésének és
4. a tanári előléptetési viszonyok szabályozásának ügyét.
A munkaprogramm III. csoportját a következők képezik:
1. a müszótár,
2. az ifjúsági iratok jegyzéke.
Az egységes középiskola és a tanárképzés ügyének kérdésével a 

választmány ebben az évben is óhajt foglalkozni a nézetek tisztázása 
czéljából. Végre kimondotta a választmány, hogy a magyar közép- 
iskolázás történetének megírását szükségesnek tartja s ennek ügyével 
már a következő ülésen fog foglalkozni.

A választmány ezután a munkaprogramm megállapítása czéljából 
javaslattételre kiküldött bizottságnak és a bizottság előadójának, 
dr. Szemák Istvánnak köszönetét mondott. Sz. T.

A november 9-én tartott rendes ülés.
Elnök: K öpesdy S., jegyző : Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: dr. Szom batiig J .  és Vámossy M . tiszt, tagok; 

dr. A lexa n d er B ., M ü lle r  ,7.. B em e L . ,  B erm ü ller  J .,  dr. M á rk i S., 
M a u r itz  R .,  dr. S zem á k  ./., dr. S zige tvári J ., Tornor F . és V o lf G-y.

Köpesdy S. alelnök az ülés kezdetén a jelenvoltak éljenzése 
között bejelentette, hogy, mint köztudomású, ő Felsége a király a 
napokban V aszary Kolos pannonhalmi főapátot Magyarország herczeg- 
primásává legkegyelmesebben kinevezte. Ő, mivel az elnök külföldön 
van, kedves kötelességének tartotta, hogy a főméltóságú herezegprimást 
mint volt tanárt, mint egyesületünknek a lapító  és tiszteletbeli tagját 
az egyesület nevében sürgöny útján azonnal üdvözölje. (Az üdvözlő 
sürgönynek és az azóta érkezett válasznak szövegét lapunk más helyén 
közöljük. Szerk.) A választmány az elnök eljárását helyesléssel 
és köszönettel vette tudomásul. Elhatározta, hogy Vaszary Kolos ki
nevezése felett való örömének jegyzőkönyvében is kifejezést ad s az 
üdvözlő sürgönyt abba szószerint fölveszi. Egyúttal kijelentette, hogy 
ő Főméltóságát küldöttségileg is üdvözölni kívánja. Az üdvözlő kül
döttség tagjai az elnök, a két alelnök, dr. Szombathy J. tiszt, és 
Tornor F. választmányi tagok lettek.

Az elnök bemutatta Lévay Imre választmányi tagnak az elnökség
hez intézett levelét, melyben kijelenti, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt, 
különösen mióta a kegyes tanító-rendnek magyarországi rendfőnöke 
lett, az egyesület irányában mint választmányi tag nem képes köteles
ségeit teljesíteni. Azért a választmányi tagságról lemond, de egyesületi 
tagnak továbbra is megkíván maradni. A választmány a lemondás 
fölött sajnálkozásának jegyzőkönyvében adott kifejezést. Egyúttal az 
így megüresedett választmányi tagsági helyre Bogyó Samu keresk.
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akadémiai tanárt hítta be, mint a ki a legutóbbi választásoknál a 
rendes tagok után legtöbb szavazatot kapott.

Yolf György választmányi tag bejelentette, hogy a m üssó tárt 
készítő bizottság a múlt hó második felében ülést tartott; a munka 
foly s a franczia nyelvre, a chemiára és a botanikára vonatkozó rész 
már a legközelebb kész lesz. A választmány a jelentést örvendetes 
tudomásul vette.

Dr. Szemük István választmányi tag bejelentette, hogy az ifjú ság i 
kö nyvtá r-jegyzék  Összeállításának munkájában a választmányi tagok 
közűi dr. Csengeri Jánost, dr. Károly Gy. Hugót, dr. Márki Sándort 
és dr. Szigetvári Ivánt, a választmányon kívül álló tagok közül pedig 
dr. Fialóvszky Lajost és dr. Szterényi Hugót kérte fel maga mellé 
munkatársakul, kik közreműködésüket mindannyian megígérték. Ő 
maga már egy felhívást is szerkesztett, melyben dr. Lechner László
nak az egyesületi szakosztályban már évek előtt tartott egyik fel
olvasása és a volt ifjúsági könyvtári bizottság eljárása alapján meg
állapította az egyes müvekre vonatkozó szükséges kérdő-pontokat. 
Ezeket kinyomatta s mintegy 70 kérdő-ívet már szét is küldött. Ez 
alkalommal a választmánynak jelenlevő tagjait is felkérte, hogy egyes 
művek átolvasásával és azokról alkotott nézeteik elmondásával legye
nek segítségére. így reményű, hogy a jegyzék közlését még ebben az 
egyesületi évben megkezdheti. A választmány a jelentést örömmel és 
köszönettel vette tudomásul.

A fiumei kör kérdést intézett a választmányhoz, hogy a választ
mánytól kiadott tételek között az első: „A  ta n á ri könyvtá rak  és 
a  program m értekezések üg ye“ czimü, egy tétel-e vagy kettő? A 
választmány erre vonatkozólag ezen a helyen általában felhívja a 
figyelmet arra, hogy a kérdéses pont két külön tárgyalandó tételt 
foglal magában. Ezzel kapcsolatban a választmány elismerését nyilvá
nította azon körök iránt, melyek az egyesületi év elején azonnal 
megalakultak és működésüket megkezdették. (L. a Közlöny 2. és 3. 
számait.) Továbbá elismerését és köszönetét nyilvánította Szabó Samu
nak, a fiumei kör jegyzőjének azon buzgó működéséért, melyet az 
egyesület tagjainak szaporítása körül kifejt.

A pénztáros és a gazda jelentései szerint több olyan tag van, 
kik több évi tagdíjjal hátralékban vannak. Többen azt indítványozták, 
hogy ezeket a legszigorúbban eddigi kötelezettségeik teljesítésére 
kellene szorítani és a tagok névsorából törülni, mivel csak hátráltat
ják az egyesületet teendőinek teljesítésében. Tekintve azonban azt, 
hogy a legrégibb hátralékosok ügyét a választmány már ügyvédi eljárás 
alá bocsájtotta, megvárja az ügyvédnek idevágó jelentését s azután 
határoz az indítvány fölött. Vannak a pénztáros jelentése szerint olyan 
tagok is, a kik lakásukat megváltoztatták, de ezt a Közlöny kiadó- 
hivatalának nem jelentették be s így a Közlönyt már hosszabb idő 
óta nem kapják, de tagdíjat sem fizetnek valószínűleg abban a hit
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ben, hogy ha a Közlönyt nem kapják, akkor a fizetés alól is fel 
vannak mentve. Ezekre nézve a választmány azt határozta, hogy, ha 
lakásukat ki lehet puhatolni, a pénztáros szólítsa fel őket Közlönyeik 
átvételére és kötelességeik teljesítésére.

A kolozsvári tud. egyetemi kör kérésére a választmány egy
hangúlag elhatározta, hogy a Közlönyt a körnek díjmentesen küldi.

Új tagokul beléptek: G ärtner H en rik  old. tanár Losonczon 
(aj. Hofer К.), B alogh P éter P ácé S a m u  és Z lin se k y  A la d á r  zombori 
áll. főgymn. t. (aj. Gerevich Gusztáv), L ä lm e r  K r is tó f székely-udvar
helyi áll reálisk.tanár (aj. Rados J.), dr. Griesbach Á gost budapesti
II. kér. kir. kath. főgymn. h. tanár és dr. L á n g  Is tván  temesvári áll. 
főreálisk. tanár (aj. Szerelemhegyi T.), Csik M á r ia  marmaros-szigeti 
áll. fels. leányisk. tanítónő (aj. Marikovszky Menyhért), B ra ttan ic li 
Sza lvá to r, D e Castro D om okos, F onda A n ta l  és Slocovich János  
községi polg. iskolai tanítók Fiúméban (ajánlja Szabó Sámuel), dr. 
G áspár Já n o s  áll. főreálisk. tanár Temesvár (aj. Szerelemhegyi Tiv).

Sz. T.

II. A SZAKOSZTÁLYOK.
A II. szakosztály ülése okt. 20.

Jelen voltak : M üller  J ó z s e f  elnök, dr. В еке M anó  jegyző, dr. 
G liyczy G éza, M a u r itz  B ezsö, N é vy  L ászló , B e i f  Ja ka b , H einrich  
Károly, dr. Sebestyén Jen ő , E rd é ly i J e n ő , Töreky Gábor, B alog  M ór  urak.

N o v á k  Sándor előadó a bevezetésben ismerteti a Közoktatásügyi 
Tanács nyilatkozatát a könyvviteltannak a reáliskolákban való tanítása 
tárgyában és abbeli sajnálkozásának ad kifejezést, hogy a magas mi
nisterium a mathematika tanárai részére kilátásba vett könyvvitel - 
tani kursust nem léptette életbe. Előadásának főczélja kimutatni azt 
az eljárást, melyet a könyvvitelnek a reáliskolákban való tanításánál 
követni kell. Kiemeli, hogy a könyvvitel terén nagy fogalomzavar 
uralkodik. Beszélnek egyszerű, kettős, franczia, olasz, angol, amerikai, 
ipari, gazdasági stb. könyvvitelről, sőt hármas könyvvitel is létezik, 
melyet előadó egy példányban be is mutatott. Hangsúlyozza, hogy 
kisebb kereskedelmi és iparos vállalatokban az egyszerű könyvvitel 
— ha szabályszerűen alkalmazzák — teljesen megfelel a törvény
szabta követelményeknek. Ipari, gazdasági könyvvitel nem létezik, 
hanem csak könyvvitel alkalmazva ipari vagy gazdasági üze
mekre. Leghelyesebb még a kereskedelm i könyvvite l elnevezés, mert 
épen az az iparos kereskedelmi tevékenysége, hogy ha rendes köny
veket vezet. Arra a kérdésre, hogy az iparosnak milyen könyvvitelt 
kell alkalmaznia, előadó úgy felel meg, hogy erre legalkalmasabb a 
kereskedelmi egyszerű könyvvitel, melyet azonban a megfelelő ipar
ágra alkalmazni kell; a kettős könyvvitel minden esetre, csak nagyobb- 
szerü iparvállalatokban alkalmazható czélszerüen. Miután előadó az
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egyszerű könyvvitel alapelveit, dióhéjba szorítva, előadta és így az 
alapfogalmakat tisztázta, átment a mondottaknak egy rövid példá
ban való illustrálására. Különös nagy súlyt fektet a követelések 
és adósságok alapos tárgyalására, mert ettől függ az egyszerű könyv
vitel megértése. Végre arról beszélt, hogy kisebb iparüzletekben mi
ként rendezendő be a könyvvitel. Czélszerünek tartja, hogy az üzleti 
események első feljegyzésére strazzát vezessenek és ebből szerkeszszék 
a pénztárkönyvet és a naplót. A napló úgy vezetendő, hogy a főkönyvbe 
csakis ebből történhessenek az átvezetések. Itt hangsúlyozza, hogy a 
napló pontos vezetésére kiváló gond fordítandó, mert ha valamely 
követelés vagy tartozás kikerüli az iparos figyelmét, akkor ennek a 
következménye tényleges veszteség lehet, mig ellenben valamely más 
(közvetlen) vagyonalkotó rész elnézése vagy helytelen elkönyvelése, 
legrosszabb esetben csak azt eredményezheti, hogy vagyona nagysága 
iránt tévedésbe jut. Árúscontrót kisebb vállalatokban nem kell ve
zetni, mert ez az üzletmenetet csak megnehezíti, ellenben váltólejá
rati könyvet okvetetlenül kell vezetni. Végre még az üzleti eredmény 
megállapításáról beszélt és azzal zárta be előadását, hogy azon colle- 
gáknak, a kik vezetése alatt egy gyakorlati üzlettervet ki akarnak 
dolgozni, szívesen áll rendelkezésükre.

Az I. szakosztály ülése nov. 10-én.

Elnök Köpesdy Sándor, jegyző dr. Szige tvári Iv á n .
Jelen voltak: B iczó  Géza, K ardos Albert, M a u r itz  Rezső, dr. 

N égyessy László, dr. N ém eth y  Géza, R a jn er  Ferencz, dr. R eichenhaller  
Kálmán, R e i f  Jakab, S zü a s i Móricz, T öreky  Gábor, Z ávodszky  Adolf, 
Sebestyén  Jenő. Előadást tartott dr. K ardos Albert debreczeni tanár 
„A magyar verstan a középiskolában“ czímmel. Előadását a következők
ben ismertetjük: Mindenekelőtt kijelenti, hogy nem kíván több időt 
fordíttatni a verstanra, hanem tisztázni akarja azt a nagy homályt, 
sőt chaost, mely e téren uralkodik. Rámutat a számos ellentétre, 
melyekkel a rendszeres verstanok, kivált pedig a kézikönyvek, stilisz
tikák és poétikák verstani részei telve vannak. A zavart az újabb 
verstani elmélet sem oszlatta el, sőt ez elmélet, melyet már Torkos 
László sejtett, de rhythmikai alapokon csak N égyessy László fejtett ki, 
kiegyenlíthetetlenné tette az ellentétet a régi és uj verstani felfogás 
között. Felolvasó az újabb elmélet hive és majdnem mindenben Né
gyessy Lászlót vallja mesterének. Az uj, a rhythmikai felfogás követel
ményeit öt pontban foglalja össze, melyeket a szakosztálynak elfoga
dásra ajánl. 1. Minthogy felolvasó szerint a verstannak nem lehet más 
czélja, mint a költői mű zeneszerüségét éreztetni és ismertetni, a 
verstan ne tanítson metrikát, hanem rhythmikát. 2. A verstan ne tanít
son gondolatrhythmusról, mert gondolatok ismétlése nem szül zenei hatást, 
a gondolatrhythmusnak a trópusok és figurák közt a helye. 3. A verstan
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ne foglalkozzék a szó- és mondathangsúly kérdésével, mert ez a 
grammatika feladata. 4. Jelentse ki a verstan, hogy a költemény 
értelmes olvasása és a versfelmondás között el nem enyészhető különb
ség van. 5. Fordítson a verstan legtöbb figyelmet a versnek hangos 
felmondására, mert csak így fejleszthető a vers, vagyis rhythmusérzék. 
Felolvasó végül a saját tanitói eljárásának feltüntetésére bemutatja 
a maga gyakorlatából három verstani órának a hü képét, melyeket 
próbaleczkéknek nevez. Az előadó után felszólal dr. Szige tvári Iván. 
Kijelenti, hogy a mai középiskolában a verstan tanítása nagyon gyön
gén áll, úgy hogy a tanárnak gyakran ugyanazokat kell tanítani, ismé
telni az Y. osztályban, a miket a YIII-ban. Ennek okát abban találja, 
hogy bár a tanterv három osztályra is rendeli a verstan tanítását, a 
kézikönyvek jó része semmi verstant sem tartalmaz. így a tanítás 
mindig csak gyakorlatilag történik s a tanulóknak különösen gyöngébb 
része könnyen elfelejti azon ismereteket, a melyeket könyvéből föl 
nem frissíthet. A poétika pedig bármily verstant tartalmaz is, ott már 
nincs rá idő. A felolvasó ellenében megjegyzi, hogy helyesli a zárt 
és nyilt szótag tanítását, mert ennek megmagyarázására mégis csak 
azt kell megtanítani, mi a helyzettől hosszú szótag. Dr. N égyessy  
László egészben véve egyetért az előadóval. Megjegyzi azonban, hogy 
nem elég az az osztályozás : hangsúlyos és időmértékes vers, a helyes 
felosztás ez : nemzeti, antik és nyugati versforma. E mellett szól a 
történeti fejlődés is. Irodalmunk fölujulásakor fordult az antik és 
nyugati versformához. Prozódiában egyenlő az antik és nyugati vers, 
de a ritmikában nem. Láb és ütem nincs a versben, csak taktus. 
Hibáztatja az előadásban azt, hogy a verset énekszerüen kell felmondatni. 
Valami lehelletszerű éneklés legyen benne, de nem kell rikítóan színezni. 
Inkább azt kell a tanulóval megértetni, hogy a költő nem ok nélkül 
ir versben. A biztosság megszilárdítása végett typikus versformákat 
kell betanultatni. K ardos köszönetét mond a felszólalóknak. Egyetért 
Szig e tvá riva l, hogy a mai verstanítás csakugyan gyönge, de hozzáteszi, hogy 
a mely könyvek tartalmaznak is verstant, azokban is gyarló. K öpesdy elnök  
fölteszi a kérdést, hogy óhajt-e a szakosztály határozni az előadó 
pontokba foglalt javaslatai felett, vagy ezt, tekintettel a hallgatóknak 
már megfogyott számára, mellőzi. A szakosztály a mellőzés mellett 
nyilatkozik.

III. A KÖRÖK.

A trsztenai kör október hó 3-án (ártott második ülésén D ortsák  
Gyula folytatta „ A  középiskolák szervezete és a z  a d m in is tra tio “ czímű 
dolgozata felolvasását. Szólt különösen a középiskolák vezetéséről, 
igazgatásáról s a középiskolák feletti felügyeletről. Tüzetesen jelle
mezte a főigazgatóság intézményét s a főigazgatói felügyelet mai rend
szerét. Ez utóbbit sokan nem találják sem czélirányosnak sem kielé
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gítőnek. Különösen azt hozzák fel kifogásul, hogy a főigazgatók sem 
lehetnek universalis képzettségűek s így szerintük az intézetek benső 
tanügyi állapotainak megítélésében feltétlenül — főleg a részletekre 
nézve — és teljes correctséggel csak azon tanítási tárgyakra vonat
kozólag nyilatkozhatnak, a melyekben szakemberek. Egyik kiváló gya
korlati paedagogusunk erre nézve azt javasolta, hogy a főigazgatók a 
tankerületekben fe lvá ltva  inspiciáljanak. így bizonyos időköz lefolyása 
alatt csakugyan minden stúdiumra vonatkozólag nemcsak fensőbb tan- 
hatósági, de egyszersmind szakszerű birálat érvényesülhetne. Ezt azon
ban azáltal is elérhetni, ha a közoktatási tanács tagjai közül szaftok 
szerin t évenkint más és más egyének fogják az egyes intézeteket meg
vizsgálni. Mindkét ily eljárásnak a jövőre nézve  üdvös eredményei 
lehetnek olyképen, hogy a jelentésekből a tapasztalatok rendszerezése 
által majd constatálni lehet, hogy egy-egy intézetben mi volt a helyes 
eljárás, a mit követhetnek s mi olyan, a mitől óvakodniok kell; más
részről a kiküldött főigazgatók és a közoktatási tanács tagjainak majdan 
közös tanácskozásain a tapasztalatokat a hazai középiskolák nevelése- 
oktatása érdekében összegezni lehet s azután általánosíttatni. Hogy az 
ily eljárásnak üdvös eredménye szokott lenni, arra bizonyság az érett
ségi vizsgálati biztosok tanácskozásából kifolyólag 1891. évi ápril 11-én 
52,348. sz. a. kiadott s középiskolai oktatásunkra nézve fölöttébb 
fontos magas rendelet. De a felügyelet említett irányú reformálása 
mellett a tapasztalatok a jelenre nézve, sőt a legközelebbi évre vonat
kozólag is nem volnának gyümölcsöztethetők, a mi pedig a mai eljárás 
mellett — az összes tanítási tárgyak szakszerű megbirálásától eltekintve 
— eléggé lehetséges. Felolvasó véleménye szerint a dolgon kettős irány
ban kellene változtatni: a helyi felügyeletet t. i. ki kellene terjesz
teni s a főigazgatóságokat a közoktatásügyi kormánynyal közvetetlenebb 
érintkezésbe juttatni, hogy ha már a főigazgatók az intézetekkel az évi 
látogatáson felül csupán írásban érintkezhetnek, legalább a magas kor
mánynyal legyen személyes, teljesen közvetetlen összeköttetésük. Ez 
esetben az igazgatóknak paedagogiai ügyekben szélesebb hatáskört kel
lene nyújtani, természetesen felelösségök aránylagos nagyobbításával. 
A mennyire csak lehetséges — a személyi ügyektől eltekintve -— annyira 
széles jogkörrel kellene őket felruházni teljesen és a szó szoros értel
mében iskolai helyi hatósággá tenni. De a felelősség is épen oly tágkörü 
legyen, hogy a jogokban kötelességet lássanak, melyeknek teljesítésén 
teljes erővel buzogjanak. Általánosan emlegetik, hogy az igazgatóknak 
az intézet fegyelmi és tanulmányi állapotait illetőleg a részleteket 
ismerniük kell. Teljes igaz. E nélkül nem lehet egységes vezetés, egy
öntetű fegyelmezés, megegyező elveken alapuló tanítás. Az igazgatónak 
tehát a tanév folytában sűrűn kell hospitálnia, nagy buzgósággal szem
lélődnie, a tapasztalatokat följegyeznie, azokat az illető kartársakkal 
megbeszélnie, az alakuló tanácskozáson az évközbeni tapasztalatokból 
elvonás útján rendszerezett ebeket előadnia, megvitatnia s megállapo
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dásokat általánosíthatnia, végül az ellenőrző s a módszeres tanácsko
zásokon a szükséghez képest azokra utalnia. Az eltérések feltüntetendők, 
illetőleg az azok megszűnésére vezető módozatok megállapítandók. Ha 
ezek után az Utasítások 4. pontjához híven „egyértelm űen  munkálko
dunk s a közös czél érdekéből mind a tárgyak felfogásában, mind a 
követendő tanmenetre nézve nemes önmegtagadással m egha jtunk  az 
összeség határoza ta i elő tt“, bizony-bizony elérhető az egyöntetűség s 
az igazgató is fogja a részleteket ismerni. A tapasztaltakról azonban 
pontos, szakszerű és tüzetes napló szerkesztendő, melyet a főigazgatói 
látogatáskor be kell mutatni. Ez adatok a tényleges állapotok tükrei 
lennének s egyszer-mindenkorra vége volna a pillanatnyi benyomások 
vagy az emlékezet után történő minősítéseknek. Tüzetesen szól ezután 
a főigazgatói látogatások fontos feladatairól. Állítja, hogy az intézeti 
benső tanügyi állapotok megbirálása súlypontját az igazgatókra kellene 
átruházni, kiknek mindezekről pontos n yilván ta rtá st kellene vezetniük. 
A sokféle jelentés és fölterjesztés a főigazgatóságokhoz elmaradna, mert 
a főigazgatók e látogatáskor főleg azt constatálnák, hogy a nyilván
tartás adatai s a tényállapot közt van-e valóság; hű, igazságos, szak
szerű és méltányos tükrei-e azok az iskolai valódi életnek; az igazgató 
működése szakavatott, körültekintő volt-e; az elért eredmény megfelelő-e 
az osztályozásnál s ez viszont amannak; általában helyes mederben 
folyik-e a tanítás ? stb. Erre következik a főigazgató előlülése alatti 
tanácskozás, a főigazgatói utasítások. Ezeknek lelkiismeretes és teljes 
érvényesítésére az igazgatói paedagogiai felügyeletnek elsőrangú feladata 
legyen. Az igazgatói hatáskör kiszélesítésének azonban elengedhetetlen 
előfeltétele a főigazgatóságok decentralisatiója  a magas közoktatási 
ministeriumban. E k k o r  a fő igazgatók részéről a szem élyes érintkezés, 
a szóbeliség, a  referálásoknál a  közvetlenség köszöntene be. Ez mindenek
előtt magával hozná az ügyek gyorsabb elintézését, mert a főigazgató
ságok eddigi közvetítő hatásköre megszűnnék, az administratio tehát 
gyorsíttatnék és egyszerűsíttetnék, főleg azért, mert a ministerium 
kebelében fungáló főigazgatóságok, mint a kormány közvetetlen szervei, 
az ügyeket teljesen előkészítve terjeszthetnék elő a centrumban, úgy 
hogy egyszerűen a helybenhagyás volna hátra, mi, ha bekövetkeznék, 
az ügyek végérvényesen elintézettek. A főigazgatóságok így nemcsak 
végrehajtó, illetőleg közvetítő, de egyszersmind vélem ényező testületé 
lehetnének a kormánynak. Esetleg szakjaik szerint felváltva is mehet
nének az intézetek látogatására, a miről szóbelileg referálnának, röviden 
utalva a látogatásról fölvett jegyzőkönyvre. Mindig a kormány keze- 
ügyében volnának. Az ügymenet egyszerűbbé, biztosabbá és szabato- 
sabbá válnék. A most sokszor meglévő ellentét az ügyek főigazgatói 
véleményezése s a végelintézés közt csökkenne, sőt megszűnnék, a mi 
a hivatásos, lelkes működést nagyban emelné. Az iskolai benső tan
ügyi állapotok rendezése, a tervezés, az egyöntetűség, az oktatásnak 
teljesen paedagogiai alapokra helyezése és intensivitásának növekedő
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arányban való fejlesztése könnyebben történnék. Az iskolák közelebbi 
és szerves összefüggésbe jutnának a legfőbb tanügyi hatósággal s egy 
élő organismus fejlődnék ki. E tétel tüzetesebb fejtegetése után áttér 
az administratio egyszerűsítésének kérdésére. Ismerteti a magas köz
oktatási kormánynak a minél egyszerűbb és áttekinthetőbb s a biztos 
ügykezelés inaugurálására tett többrendbeli intézkedéseit, az eltérések 
megszüntetése czéljából kiadott magas rendeleteket s az egyöntetűség 
életbeléptetésére vonatkozó számos intézkedéseket. Fölemlíti azután a 
teljesebb egyöntetűség elősegítésére szolgáló eszközöket, megjelölve az 
ügyeket, a melyeken változtatni kellene. Ajánlja, hogy az egyes inté
zeteknél előforduló esetekből kifolyólag kiadott ministeri magas rende
leteket. a mennyiben elvi jelentőségűek, vagy az ügykezelés szabályo
sabbá és egyöntetűvé tételére alkalmasak, necsak az illető helyekre, 
de az összes középiskolákhoz küldjék meg. Az évi Értesítőből több 
ily adatot felsorol. Ajánlja azt is, hogy elvi vagy iskolai administra- 
tionális jellegű ügyekben a főigazgatói fontosabb intézkedések is álta- 
lánosíttassanak, még pedig oly formán, hogy előbb a magas kormány 
döntése alá bocsáttassanak s mint rendeletek azután általánosíttassanak. 
így igen sok becses okulás következhetik be. Végül ismerteti a szám
vevőszék nehány szabatos újabb intézkedését, megjelöli a Rendtartásban 
szükségesnek Ítélt változtatásokat s felolvasását annak kijelentésével 
fejezte be, hogy jövőre teljesen egybeállítva fogja közölni mindazon 
magas rendeleteket, a melyek az összes fölterjesztések elintézésére 
vonatkoznak és az elintézéseknél nem mellőzhetők.

A felolvasás eszméit a kör magáévá tette és hosszas és beható 
vitát folytatott.

Ezután az elnök közölte ez egyesületi titkár értesítését a tár
gyalásra kitűzött kérdések tárgyában. A III. tételt, t. i. a sajátlag 
nemzeti tantárgyak megfelelőbb ápolására vonatkozót, mivel a kör 
tavaly e kérdést letárgyalta, e tanévben nem fogja tárgyalni. A tanári 
könyvtár kérdését Chovancsák Dániel, a progammértekezésekét K otu- 
novics Győző, a testi nevelés s a tornatanítás ügyét B ugola  Gyula, 
végül a leányok középfokú tanítása kérdését D ortsák  Gyula fogja
előadni. „ „

K otunovics Győző, a kör jegyzője.

A brassói kör október hó 10-én tartotta ez évi első rendes 
ülését, melyet Rombauer Emil elnök tanulságos beszéddel nyitott meg. 
Beszédében főleg azon kérdésekre mutatott rá, melyek megoldása 
egyaránt haszonnal van a helyi nevelési érdekekre s az országos köz- 
oktatásügyre, ellentétben azokkal a kérdésekkel, melyek minden gya
korlati alapot nélkülözve, csak ?neddő vitákat provokálnak s esetleg 
gyakorlatilag meg nem valósítható elvekhez vezetnek. Gyakorlatiassá
got ajánlva a körnek, felhívja a kör figyelmét pl. a Közlönyre, mely 
két, minden izében gyakorlatias s a mellett égető kérdést vesz fel 
programmjába: a tanárképzés még tisztázatlan kérdését s a tanárok
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anyagi javadalmazását. Az elnök mindkét kérdést egyaránt nagy fon
tosságúnak tartja s kéri a kört, hogy a Központ által megvitatásra 
kitűzött kérdések mellett terjedjen ki figyelme ezek tanulmányozá
sára és megvitatására is. A kör egyetértve az elnökkel, örömmel 
veszi fel ez évi munkaprogrammjába az említett két kérdést, s még 
nagyobb örömmel csatlakozik az elnök azon indítványához, hogy a 
brassó-szt.-györgyi szárnyvonal épen most nyittatván meg, szólíttas- 
sanak fel a szt.-györgyi Mikó-collegium tanárai is a csatlakozásra. 
Ez megtörténvén, örömmel tapasztaltuk, hogy az indítvány rokonszenv- 
vel találkozott szt.-györgyi kartársainknál s ez által lehetővé vált az 
érdeklődést a körök munkálatai iránt vidékünkön szélesebb körűvé 
tenni s a közügyek szolgálatába pihent és új erőket vonni be. Ezután 
az évi munkaprogramm állapíttatott meg a következő sorrendben: 
1. a tornatanítás és testi nevelés vétetik tárgyalás alá Méhely Lajos 
tagtárs előzetes tanulmánya s előterjesztése alapján; 2. a sajátlag nem
zeti tárgyak megfelelőbb ápolásáról Hoffmann Frigyes dr. tagtárs tesz 
javaslatot; 3. a tanárképzés kérdését Rombauer Emil elnök s Méhely 
Lajos tagtárs teszik tanulmányok tárgyává. A tanári könyvtárak s 
programmértekezések, valamint a leányok középfokú kiképzésének kér
désében még nem határozhatott a kör, nem lévén tisztában az előbbi 
kérdés intentiójával, s nem találván tagjai közt senkit, ki a nőneve
lés kérdésével tüzetesen foglalkozott volna. A népszerű felolvasások 
egy évi szünetelés után újra felvettetvén, a kör elhatározza azok tar
tását, de a módozatokról csak a következő ülésen fog határozni. 
Ezután két indítványt fogad el a kör, Walther Béla indítványát, ki 
kérdést kiván intéztetni a Központhoz az iránt, ha nem volna-e 
helyes a nyári szünidő alatt ingyenes tanfolyamot rendezni azon reál
iskolai tanárok számára, kik hajlandók volnának a könyvviteltant, 
mint rendkívüli tárgyat tanítani ? és Hoffmann Frigyes dr. tagtársét, 
ki indítványozza, hogy küldjön a kör üdvözlő táviratot Bartal Antal 
tanárképezdei igazgatónak nyugalomba lépése alkalmával. Végül Baráczy 
Sándor tag jelenti, hogy Sándor János kath. gymn. tanár belépett 
az egyletbe s ezáltal körünkbe is.

(Brassó.) D r . K ö rö sit G y ö rg y , a kör jegyzője.

A pozsonyi kör november hó 14-dikén tartotta meg legutóbbi 
havi gyűlését. E gyűlés vezetésére, mivel Pirchala Imre, a kör ügyvivő 
alelnöke, a gyűlésen meg nem jelenhetett, a körtagok dr. Wagner 
Lajos indítványára Jónás Jánost, a keresk. akadémia igazgatóját kér
ték föl. A tanácskozás első tárgya azon jelentés volt, a mely a tanár- 
egyesület 1892-diki közgyűlésének előkészítésére kiküldött rendező 
bizottság első értekezletéről és megállapodásairól szól. A jelentés főbb 
pontjai a következők : A rendező bizottság f. hó 12-dikén, Wiedermann 
Károly, kir. tanácsos és pozsony-tankerületi kir. főigazgató elnöklete 
alatt tartott gyűlésén következő albizottságokat választott: 1 .  Fogadó
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bizottság. Elnöke: Jónás János. Tagjai : Asbóth Sándor, Dach János, 
Kutrucz Rezső, Orbók Mór. — 2. E lszállásoló  bizottság. Elnöke: 
Könyöky József. Tagjai Göllner Károly, Havas Miksa, Hirschmann 
Nándor, dr. Wagner Lajos. — 3. Ism erkedési estélyt és bankettet 
rendező bizottság. Elnöke: Albrecht János. Tagjai: Dach János, 
Hirschmann Nándor, Kutrucz Rezső. Stromp László. 4. A  hatóságok
ná l eljáró bizottság. Elnöke: Wiedermann Károly. Tagjai: Ghiczy 
József, Jónás János, Michaelis Vilmos, Pirchala Imre, Samarjai Mihály. 
— 5. H elyben  kalauzoló  bizottság. Elnöke: Dr. Wagner Lajos. Tagjai: 
Hirschmann Nándor, Jónás János, Könyöky József és a helybeli tan
intézetek szertárainak őrei. — 6. K irándu lá soka t rendező bizottság. 
Elnöke : Könyöky József. Tagjai: a) helybeliek : Albert József, Albrecht 
János, Dach János, Kutrucz Rezső, dr. Pechány Adolf, Thaisz János, 
Vasskó Gyula, dr. Wagner Lajos; — b) kültagok: Csáka Károly, a 
zsolnai főgymn igazgatója, Arányi Béla, Petrogalli Arthúr trencséni 
gymn. tanárok és kőhalmi Klimmstein József, nagyszonbati fögynin. 
tanár. — 7. H írla p -b izo ttsá g . Elnöke: dr. Masznyik Endre. Tagjai: 
Gaal Mózes, dr. Prém József, dr. Pechányi Adolf, Dr. Schack Béla, 
dr. Schönvitzky Bertalan, dr. Wagner Lajos. A rendező bizottság 
jegyzője: dr. Schönvitzky Bertalan továbbá jelenti, hogy a közgyűlés 
előkészítése körül fölmerülő költségek fedezésére nézve a bizottság a 
kör részéről várja a határozatot, illetőleg az intézkedést, Ebből ki
folyólag a kör elhatározza, hogy a helybeli középfokú iskolák tanár
testületeihez gyűjtőiveket küld szét, a mennyiben az így aláirt összeg 
a rendezés költségeinek fedezések elegendőnek nem mutatkoznék, a 
hiányzó összeg megszerzésére mikéntjére nézve a deczember havi 
gyűlésen fog határozni. Egyúttal a rendező bizottság pénztárosául Jónás 
János körtagot választja meg, s megbízza őt a gyűjtőívek kibocsájtá- 
sával. A gyűlés további folyamán a kör tagjai a közgyűlés tárgysoroza
tának megállapítását illető véleményüknek adtak kifejezést, elhatároz
ták, hogy erre vonatkozó kívánságukat a központi választmányhoz 
fölterjesztik ; valamint megállapították a deczenberi, a januárusi és 
a februáriusi közgyűlések munkaprogrammját.

S ch ö n v itzky  B erta lan , a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör november hó 3 ikán tartotta rendes havi ülését 
Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a kör tagjai csaknem 
teljes számmal jelentek meg, s ezzel az alkalommal a következő neve
zetesebb ügyek tárgyaltattak és intéztettek el. 1. Dobay Sándor , ,A  
ta nári kö n yv tá ra kró l“ tartott igen érdekes és nagy figyelemmel kisért 
felolvasást. Felolvasása szerint a tanári könyvtárak fogalmát, rendel
tetését mind az állami iskolák szervezete, mind a prot. Convent által 
kiadott középiskolai Rendtartás meghatározza, még pedig egyöntetűiig. 
A mi a tanári könyvtáraknak olyanszerű berendezését, mint a hogy 
ez elméletek kontemplálják, korlátozza, sőt akadályozza, az legfőképen
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a pénzkérdés. Részletesen kitér arra, hogy hányféle könyvgyűjteménye 
lehet, sőt kellene hogy legyen a középiskoláknak; ilyenekül említi a 
a felekezeti iskoláknak úgynevezett főkönyvtárá t, melyben helyök van 
a régiségök miatt becses munkáknak; a tanári könyvtárt, melybe a 
szak tudom ányok  legújabb alkotásai soroltatnak, valamint a tudományos 
irányú folyóiratok ; az ifjú sá g i könyvtárt, osztályról osztályra rendezett 
könyvanyaggal; az önképző körök könyvtá rá t a tagsági díjakból be
rendezve, legfőképen irodalmi-tanulmány könyvekkel; végül az évről 
évre megjelenő tankönyvekből alkotott gyű jtem ényt, melybe a reper
tóriummal ellátott évi Értesítők, naplók, anyakönyvek stb. is elhelyez
hetők volnának. Sajnos, hogy tekintettel a többi szertárak, gyűjte
mények által igénybe vett területekre, mindezekre aligha volna hely 
valamennyi iskolában. A közoktatási kormány adott ki egy füzetet 
„könyvjegyzék a középisk . ta nári könyv tá ra k  szá m á ra “ czímmel. Ismer
teti tüzetesen ennek tartalmát; azonban megjegyzi, hogy ő össze
számította a természetrajzi szakra, a nyelvészetre (a francziát kivéve) 
és a mathematikára ajánlott azon könyvek árait, melyek directe ki 
vannak téve s ezeknek összege (tudományos folyóiratain kívül az illető 
szakoknak) 9293 frt 39 krt tesz ki, úgy hogy az illető füzet könyv i 
műveinek árát 12— 13 ezer forintra lehet tenni. Nagynak tartja ezt 
az összeget, annyira, hogy kevésnek találja még az állami intézetek
ben erre a czélra kiadott összeget is e könyvek beszerzésére, külö
nösen, ha az általa felsorolt igen szükséges 35 folyóiratot is meg 
akarná hozatni az iskola, melyeknek ára 200 írton felül megy. 
Ezután a tanári könyvtárak gyarapítási módját ösmerteti s ezzel nincs 
megelégedve, valamint nincs megelégedve a könyvtár kihasználási mód
jával sem. Ebből folyólag óhajtja, hogy: 1. A tanári könyvtárak 
olvasó helyiséggel kapcsoltassanak egybe ; 2. könyvekre és folyóiratokra 
évenkint legalább 4 0 0 — 50 0  fr t  fordíthassák ; 3. a könyvek megren
delése a tanári gyűlésből történjék; 4. három kü lön  könyvtár  kell: 
a j  nyelvészeti, b) philosophiai-paedagogiai, história i, c) a reál tudományo
kat tartalmazó müvek elhelyezésére; 5. az évi értesítőkben mindig ki 
legyen téve, hogy mely müvekkel és milyen becsértékben gyarapodott 
a könyvtár; 6. az állam szigorúan őrködjék közegei által, hogy a 
felekezeti iskolák szintén létesítsenek ilyen könyvtárakat s azok gyara
pítására évenkint elengendő összeget fordítsanak. Az éljenzéssel foga
dott felolvasás után Kovács B é la  azt tartja, hogy a felekezeti iskolák
ban a legdúsabban felszerelt tanári könyvtár is csak holt kincs marad, 
míg a tanárok heti 20— 24 órával vannak megterhelve, míg anyagi 
helyzetük oly nyomasztó, hogy részint az anyagi gondok terhe, részint 
a túlságos sok iskolai elfoglaltság miatt kedvök és idejök egyaránt 
nem jut a tanári könyvtárak buvárlására. Hiányosnak látja a közép 
iskolai törvényt annyiban, a mennyiben megengedi a felekezeti és köz
ségi fentartó testületeknek a tanárokat túlságos óraszámmal terhelni 
aránytalanul csekély fizetés mellett s még azt sem hagyja meg a fele
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kezeti és községi iskolák fentartóinak, hogy tanárainak tisztességes 
nyugdíjakat biztosítson. D raskóczy G ábor, Boga Im re , K ardos K á ro ly  
s többek felszólalásai után felolvasó által fejtegetett elveket helyesli 
a kör, a felekezeti és községi iskolák tanárainak ügyeiről leendő 
beszélgetést a jövő összejövetel alkalmára halasztja, a mikor a kérdést 
Kovács Béla fogja újólag részletezve előadni. 2. Marikovszky Menyhért 
elnök jelenti, hogy a felolvasó estélyek tarthatása ügyében megbíza
tásához képest eljárt, s a K aszinó  E gyesület választmánya nevében 
Szőllősy Antal úr Ígéretet tett, hogy a múlt évből ösmeretes feltételek 
mellett a választmány az idén is készséggel megengedi a körnek a 
felolvasó estélyek tarthatását. Egyúttal kéri a tagokat, hogy felolvasás 
tartására jelentkezzenek. Elnök jelentése tudomásul vétetvén, felol
vasások tartására jelentkeztek: K ardos K áro ly  (1891. nov.). Boga  
Im re  (1891. decz.), TJohay S á ndor , V ékony A n ta l  (1892. jan.), 
S ze n tim rey  T am ás  (1892. márcz.). A felolvasó estélyek, 1891. nov. 
havát kivéve, a mikor az estély 15-én tartatik, mindig a hó első 
vasárnapjain lesznek. A felolvasó estélyeket rendező bizottságba meg
választattak Marikovszky Menyhért elnöklete alatt Géresy Imre, Dobay 
Sándor, Miller Gyula, Szák János.

Vékony A n ta l, a kör jegyzője.

A KÖZÉKISKOLAI ADMINISTRATIO KÖRÉBŐL.

KÉT VIZSGÁLATLAN TANULÓ ESETE.

1. Egy felsőbb osztályba járó tanuló, a kinek tettei komolyabb 
beszámítás alá esnek, az egész iskolai év folyamán át tömérdek mu
lasztásával az iskolakerülő benyomását tette a tanári testületre, folyton 
rosszul tanult, a viseletből szabályszerűt, a második időszakban és az 
évvégi osztályozó értekezleten több tárgyból határozottan elégtelen osz
tályzatot kapott. Most ez a tanuló a vizsgálaton nem jelent meg, hogy 
így mint vizsgálatlanul maradt tanuló a Rendtartás 42. § a értelmében 
a következő iskolai év kezdetén pótló-vizsgálatot tehessen s ez alka
lommal esetleg kedvezőbb bizonyítványt szerezzen magának. K érdés:  
Minthogy a Rendtts 39. §-a szerint az elégtelen tanulónak kell ugyan 
felelnie a vizsgálaton, de vizsgálati felelete csak „befolyással van az 
érdemjegy végleges megállapítására“, nem pedig az esetleges elégséges 
vizsgálati felelet alapján okvetetlenül kell elégségest kapnia a különben 
notórius elégtelen előmenetelő tanulónak i s : nem lehet-е a tanári kar
nak e tanulót az év folyamán bőven megérdemelt elégtelen bizonyít
ványnyal sújtania, különösen mivel rosszhiszemű eljárásáról meg van 
győződve ? F e le le t: Nem sújthatja; azonban a tanulónak ily csalárd
nak látszó eljárásával szemben kétfélekép intézheti el a tanári testület
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a tanulónak pótló-vizsgálatért majdan beérkezendő folyamodványát:
1. passivitással, bevárja, míg a tanuló pótló-vizsgálatért folyamodik és 
erre az engedélyt megadja, azon megokolással, hogy a ) állandó hanyag
ságot tanúsított, b) szabályszerű viselete volt, c) iskolát került. Mel
lékelhető e határozathoz a tanulóra vonatkozó összes fegyelmi napló
jegyzet és határozat. 2. Elintézhető ez ügy a p r in c ip iis  obeta elve 
alapján ; az intézet jobb fegyelmi szellemének megóvása tekintetéből 
ez esetben az igazgató a nevezett tanuló ellen szabályszerű fegyelmi 
eljárást indít azon megokolással, hogy a Eendtts 42. §-a ellenére fon
tos ok nélkül (ez persze csak a tanuló folyamodása alapján határoz
ható meg) a vizsgálatokról elmaradt és záros határidő alatt, vagy pedig 
egy meghatározott napra a tanári szék elé idézi és a vizsgálattól való 
elmaradásáért felelősségre vonja. Ha feleletei a tanári testületet ki nem 
elégítik, kizárhatja az intézetből állandó hanyagság, rossz viselet, 
iskolakerülés, meg a ránézve kötelező iskolai szabályzatoknak meg
vetése miatt, mely, ha megtorlatlanul maradna in  lim in e , a többi 
tanulóra nézve az iskola jó szellemét rontaná. Ha pedig a tanuló az 
igazgatóságnak idézését figyelmen kívül hagyná és meg nem jelennék, 
akkor a tanári karnak még egy okkal többje van a tanuló kizárására. 
Az ügyet fölterjeszti a Vallás- és Közokt. Ministeriumhoz megerősítés 
és végrehajthatás végett.

2. Egy alsóbb osztályú tanuló, ki az iskolai év egész folyamá
ban jeles előmenetelű és jóviseletű volt. a vizsgálatokat megelőző 
tanári tanácskozáson szintén mindenből jeles osztályzatot kapott; sze
rencsétlenségére azonban közvetlenül a vizsgálatok előtt lába törött, 
úgy, hogy egy vizsgálaton sem jelenhetett meg. K é rd é s : Tekintettel a 
fiúnak általánosan elismert jeles tanulására és kifogástalan viseletére, 
lehet-e a tanári testületnek e fiút osztályoznia, különösen mivel mél
tánytalanságnak látszik a betegségtől úgyis annyira sújtott, szünetidejé- 
nek élvezetétől megfosztott tanulót még azzal is megterhelni, hogy az 
egész szüneten át az osztályozatlanság nyomasztó érzése alatt csak úgy 
dolgozzék, mint évközben, és a szünet végén még talán nem is min
denben jelest mutató bizonyítványt szerezzen, a mi a fejletlen értelmű 
tanulóra oly elkedvetlenítő hatással lehet, hogy talán egész jövő gymna- 
siumi pályáján soha többé fel nem küzdi magát a tisztán jelesek sorába? 
F ele le t: Ezt sem lehet osztályozni, ennek is kell pótló-vizsgálatot ten
nie, bár mekkora igazságtalanságnak látszik is, hogy két, érdemleg 
annyira különböző esetet, mint a most leírtak, egyforma elbánásban 
kell részesíteni. A fiúcskának érzékenykedése, hogy megszégyenítő reá 
nézve a pótló-vizsgálat, figyelembe nem vehető, mert akkor minden 
kötelesség teljesítése megszégyenítés volna.

(Zsolna.) Csáka K ároly.
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V E G Y E S E K .

TANÁREMBER A HERCZEGPRIMÁSI SZÉKEN.

Ritka kitüntetés érte a magyarországi benczés tanítórendet s vele 
együtt a középiskolai tanárságot az által, hogy az intéző' körök figyelme és 
bizalma a nevezett rendnek fejét hazánk legelső főpapi székére emelte. Hetek 
óta széles e hazának minden lapja a kegyelmesen kinevezett főpapnak szen
teli hasábjai egy részét: illő, hogy mi is megörökítsük lapunkban ezen emlé
kezetes tényt, mely öröm első sorban a dicső múltú Benedek-rendre, de öröm 
a tanítás terén működő minden magyarra nézve is. Élte javát prímásunk a 
tanítás munkájában töltötte ; legszebb reményei, tervei itt teljesedtek ; esze- 
járása. szive minden dobbanása a miénkkel egyazon ütemű : ő kicserélhe- 
tetlen, most is a mi szerető collegünk. . .

Ha a gondviselés újját látjuk abban, mikor valamely alacsony sorsú 
egyén a legmagasabb polczra emelkedik, akkor kétszeresen csodálatraméltó 
a gondviselés kezenyoma azon esetben, midőn az egyházi rendek legszeré- 
nyebbikéből, a szerzetesiből, jut fel valaki oly magas állásra, a milyen nálunk 
a primási méltóság minden tekintetben. Szokás-mondás: minden ezredik 
évben történik, hogy benczés prímássá lesz. Fajunk polgárosodásának bölcsőjét 
állták körül a legrégibb szerzetes rend tagjai; első szent királyunk közülök 
választá országa főpapjait: nem csodálatos fordulata-e tehát az eddigi szo
kásjognak, hogy ma, midőn ezredéves múltúnk megünneplésének állunk 
küszöbén, ismét ama rendnek egyik jeles tagját hívja meg szeretett királyunk 
egyházi ügyekben fő-fő segédévé ! ? Népeinek szerető atyja megtisztelte benne 
és általa a kitűnő tanítót, a derék tudóst, a buzgó szerzetespapot, a jó hazafit.

Ha valaki tanítóvá lesz, legfőbb gondja az ifjúság nevelése s a tudo
mányok mívelése. Lemond a fényes jövőről, mely egyéb pályákkal van össze
kötve ; legfőbb dicsőségét abba helyezi, hogy mentői több derék polgárt 
képezhessen hazája számára. Az új prímás is hasonló szándékkal eltelve 
lépett a benczések rendjébe. Mondhatni, a legszerényebb állású szülőktől 
származva (1832. febr. 12.) s kora árvaságra jutva, szülővárosában, Keszt
helyen végzé a középiskolák hat osztályát, azután Pannonhalmára ment. 
hogy szerzetestanárrá lehessen. Itt fejezte be tanulmányait, tanárkodását 
pedig Komáromban (1854—56) kezdé meg. Oly időkbe esett első tanári mű
ködése, a mikor minden hazafias törekvés rendőri bírálatba ütközhetett s a 
mikor a középiskolai tanárság, bár folytonos zaklatásnak kitéve, nagy sze
rencsével teljesíté hazamentő politikáját. És Vaszary Kolos mind Komárom
ban. mind Pápán (1856—61.), a hova utóbb került, a lehető legsikeresebben 
végzé hazafias feladatát iskolában, társadalomban egyaránt. Az iskolában az 
igét hirdette, az életben megtestesítő. Nem volt a megyei és városi életnek 
egyetlen szebb mozzanata, melyben részt ne vett volna s a hol a hozzá leg
illőbb feladatot, a szónoklat hatalmát, rá ne bízták volna. Mily tisztelt és 
kedvelt alak volt már ekkoriban, az az egy tény is eléggé igazolja, hogy a 
«haza anyjának», gr. Batthyány Lajosnénak üdvözlésénél ő volt a küldöttség
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szónoka. Ez idó'ben dolgozta ki, bár csak később bocsáthatá közre, az algym- 
nasiumok számára kisebb világtörténetét (két részben), mely egészen az új 
tanterv megjelentéig többszörös javításban a középiskolák III—IY. osztályában 
dívott, a tanítóképzőkben pedig mai napig használatos. Ugyanebbe az időbe 
esnek jelentős hirlapi czikkei, a pápai benczés tanárok szerkesztette Ifjúsági 
Plutarch-beli kisebb történelmi életrajzai (Nagy Alfréd, Hunyadi János, Fes- 
tetich György, Szilágyi Erzsébet stb.), több pályamunkája, melyek társadalmi 
és tanításügyi problémák körűi mozognak s egyes fó'urak- és főpapoktól 
kitűzött kérdéseket oldanak meg, végül nevelésügyi dolgozatai, melyek részint 
a napilapokban, részint a Tanodái Lapok-ban láttak napvilágot. Pápáról Esz
tergomba (1861—69.) került, a hol már tisztán kedvelt szaktárgyának, a 
történelemnek szentelhette minden idejét. Itt tette közzé nagyobb világtör
ténetét (3 kötetben, azóta több kiadásban) s Horváth Mihály a Magyarok 
történelmének középiskolák számára való átdolgozását; ezen könyvekből 
tanult a bold. Rudolf trónörökös is ugyancsak egy benczéstó'l, Rónai Jáczint- 
tól. Időközben a tanárvizsgálat letétele magyar bizottság előtt lehetővé válván, 
első volt (1867) a benedekrendiek közül, a kik az újabb módszer szerint 
tanári oklevelet szereztek s tanári dolgozatát (a várnai csatáról) oly sikerrel 
oldotta meg, hogy a vizsgálók ítélete szerint méltó volt a kinyomatásra. a 
mi meg is történt s ezt a dolgozatát adta ki később bővítve, újabb világí
tásban. Az is följegyzésre méltó tény, hogy Somhegyi mellett annak idején 
ő is szóba került az egyetem történelmi tanszékének betöltésénél. Eszter
gomból 3yőrré nevezték ki (1869) az ottani társház fejévé s főgvmnasium 
igazgatójává, mellesleg pedig a győri jogakadémián a művel tségtörténetet adta 
elő. Itt is, mint tartózkodása régibb helyein, a megye, város és rendje éle
tében előkelő helyet vívott ki magának s nem volt tanügyi, hazafias és rendi 
mozgalom, melyben vezérszerepet ne játszott volna, úgy hogy a kormány 
bizalmából több Ízben helyettes főigazgatóként is működött. Irodalmi tevé
kenysége itt sem hagyta el, a miről következő művei: Pannonhalma múltja, 
a vezérek hatalmi jogköre, a távírók keletkezése, a már említett várnai csata, 
a 25-iki (előbb az akadémiában felolvasta Gyulai Pál) és 30-iki országgyűlés 
története, történelmi atlasz s több actualis jellegű czikke tanúskodhatnak. 
Győrött ülte 25 éves tanári jublileumát s a Ferencz József lovagrendjellel 
való kitüntetését (188-í), a mely napok az iránta nyilvánuló tisztelet- és sze
retetnek legszebb bizonyítékai valának. Győrött érte rendtársainak osztatlan 
bizalma is, mely (1885) a magyar benczés rend főapáti székébe helyezte. 
Ez állásában nem egész 7 évet töltött s a rend anyagi és szellemi gyara
podására annyit tett, hogy elég volna 20 évre is. Lázas tevékenységgel látott 
minden jó ügy fejlesztése után, a rendjére bízott elemi és középiskolákat 
pedig oly karba és színvonalra helyezte, hogy velők minden oldalú elismerést 
aratott. Az alája tartozó néptanítók utolsó gyűlésén kijelenté, hogy a rend
nek valamennyi falvában fokozatosan kisdedóvókat emeltet, miután már több 
község számára különben is állíttatott. Főtörekvése vala. hogy a rend növen
dékeit minden oldalúlag kiképeztesse s már nem volt messze azon eszme meg
valósításától, hogy a rendnek minden növendéke itthon és külföldön egyetemi
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iskolázást nyerjen. Bőkezű pártolója a művészeteknek s minden irodalom és 
culturalis mozgalomnak, a mit a Dunántúli Közm. Egyesület számára tett 
ezer forintos alapítványa, a vaticani levéltár kiadásának fejedelmi pártolása, 
a pannonhalmi tanárképzőnek és nagy könyvtárnak évenként ezreket meg
haladó költségvetése, számos kisebb-nagyobb irodalmi dolgozat napvilágra 
jöbetésének előmozdítása stb., de fó'kép azon szép terve bizonyít, hogy a 
millenium ünnepéhez rendje részéről egy monumentális művel akart hozzá
járulni. Ez a terve nem állt kevesebből, mint a rend gazdag levéltárának 
tudós kiadásából s a szerzet történetének társai közreműködésével való meg
írásából, a mely műnek főszerkesztését maga vállalta magára. Már minden 
eszközt mozgásba hozott a nagyszabású mű létrejötte érdekében, midőn a 
király kegye tervének megvalósításától elszólítá.

Mint tanárnak és igazgatónak jellemzésére mondhatnánk-e többet, mint 
a mennyit eddig felsorolt tettei eléggé bizonyítanak ? Tudománya, módszere, 
hazafisága, igazságszeretete, méltányossága, jóságos és békeszerető lénye 
visszatükröződik műveiben. Tanítványai iránt oly szeretetet tanúsított, hogy 
azok akár mint édes atyjokhoz, úgy ragaszkodtak hozzá. Tanártársainak 
felejthetetlen mentora volt, a kiket tűzbe-vizbe vihetett volna. Fiatalabb tár
sára nézve nem volt annál fölemelőbb, mint mikor az iskolába első elő
adásra bevezette vagy az első ülésben tanárrá avatta. A tanári ülésekről 
adott szakjelentései, iskolalátogatásai, programmbeli tudósításai mind arról 
tanúskodtak, hogy rendes napi olvasmányaival a legnagyobb paedagogusok 
művei szolgáltak. Nem tagadta meg magát a tanférfiú a főapáti széken sem 
Nem volt tán tanári tanácskozmány, vizsgálat a rend növendékeinél ép úgy 
mint a legközelebbi elemi iskolákban, iskolai ünnepség stb.. a hol neki derekas 
része ne lett volna. Évenként meglátogatta a rendje vezetése alatt álló közép
iskolákat s ha csak tehette, majd minden tanárnak meghallgatta óráját, hatott, 
alkotott és gyarapítóit, a merre csak járt. Főapáti beköszöntője, főrendiházi 
ritkább szereplése, a közoktatási ministerhez intézett átiratai, körlevelei, a 
két Ízben alatta tartott rendi nagygyűlések mind igazolták, hogy az szól 
belőle, a minek első sorban képezte magát: а хат’ tanárember, a mint
hogy beszélgetni is leginkább az ily tárgyakról szeretett. A királyi kegy is 
nemrég e nemű tevékenységért jutalmazta meg a Ferencz József-rend nagy 
keresztjével.

Egész eddigi élete jótékonyságban, tanításban, kitartó munkában telt 
el. Egészsége elég szívós ugyan; azonban, bár igazi nagy beteg tán soha sem 
volt, nincs az a friss egészsége, hogy nagyobb izgalmakat sokáig elbírna. 
Azért híven eredeti hivatásához, már jó ideje inkább a föltűnést nem kereső, 
csendes, elvonult életet kedvelte, semmint a zajos nagyvilági szereplést s 
csakis ott jelent meg, a hol a hivatás és komoly szükség parancsolták. Kérd
hetné tehát valaki, hogy vállalkozhatott ama nagy felelősséggel járó hiva
talra ? ! Bátran kimondhatjuk : a kötelesség mély érzete, a királyi hivó szóra, 
hazája és egyháza iránt, mint rendtartásai előtt maga is kifejező. Csodálatos 
akaratereje nem hagyja pihenni mindaddig, míg lélekzete meg nem szűnik. 
Sohsem kereste a kitüntetést: a gondviselés mégis felmagasztalta az alá
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zatost. Oly korban hagyja el a szorosan vett tanítói pályát, a mikor, mint 
Pascal mondja, a szokások már kiirthatatlanul meg vannak bennünk gyö
kerezve, mikor az ember visszafordulás reménye nélkül rálépett arra az útra, 
melyen mindvégig haladnia kell. Ez önt belénk is erős reményt az iránt, 
hogy mi, kik őt mindeddig eredeti pályáján folytonos tevékenységben velünk 
együtt munkálkodva szemléltük, ezentúl is magunkénak vallhatjuk. Hosszú 
idő kellett hozzá, míg tanárember juthatott az ország legelső főpapi trónu
sára s nekünk annyival fokozottabb az örömünk, mert benne állásunk és 
helyzetünk alapos és közvetlen ismerőjét, érdekeink buzgó istápolóját, a 
tanításügy fölkent bajnokát, egyesületünk régi tagját és maecenását tisztel
hetjük. Egyházának, híveinek, rendtartásainak s a haza minden polgárának 
bizalma, szeretete s üdvkivánatai kisérik fényes állásába; egykori kartársai
nak — édes mindnyájunknak — jókivánatai pedig méltán tetőzik be a ma
gyarok jóságos Istenéhez intézett számtalan fohászt, midőn azt óhajtják: 
hogy az új prímás drága hazánk művelődése javára sokáig virágozzék, éljen !!

—s — n.

A TANÁREGYESÜLET A HERCZEGPR1MÁSNÁL.

V aszary  Kolos herczegprimásnak mindjárt kinevezése után a tanár- 
egyesület nevében a következő üdvözletét küldötte Köpesdy Sándor, egye
sületünk alelnöke: Főméltóságú Vaszary Kolos Herczeg-Primás Urnák 
Pannonhalma. Az orsz. középiskolai tanáregyesületnek többszörös oka van 
rá, hogy Főméltóságodnak, a magy. kath. klérus fejének, üdvözlésére siessen : 
üdvözli egyesületünk Főméltóságodat, mint volt tanárt, mint tiszteleti tagját 
s mint minden szép. jó és nemesért buzgólkodó nagy hazafit. Az elnök 
külföldön létében Köpesdy Sándor, alelnök.

A herczegprimás a következő feleletet küldötte Köpesdy alelnök urnák : 
«Nemzetünk szellemi műveltségének és tudományosságának, mint 

édes hazánk jövő nagysága alapjának emelésére törekvő egyesületüket 
mindenkor hazafiui lelkesedéssel pártoltam és fogom pártolni. Ezen kije
lentés mellett fogadja a nevezett egyesület nagybecsű üdvkivánataiért 
szivem legmélyéből fakadó köszönetemet és üdvözletemet

V aszary  Kolos.

K öpesdy Sándor igazgató a VII. kér. áll. főgymnasium tanári testületé 
nevében a következő üdvözletét küldötte a herczegprimásnak : Az az öröm. 
mely a legfelsőbb kitüntetés hallatára hazánk minden müveit polgárának 
kebelében ébredt, nem maradhat megnyilatkozás nélkül nálunk sem : adja a 
Mindenható, hogy Főméltóságod a magyar nemzet közművelődésének és jólé
tének fölvirágoztatásán még évek hosszú során át működhessék. A VII. kér. 
áll. gymn. tanári kara nevében Köpesdy S. igazgató. Erre a sürgönyre a 
következő válasz érkezett: Rendkívüli helyzetemben csak most fejezhetem ki 
legbensőbb meghatottságomat és mélyen érzett hálás köszönetemet gymna- 
siuma tanártestületének lelkes üdvkivánatáért. Legszívesebb üdvözletem mel
lett kérem tovább is nagybecsű jóindulatukat. V aszary  Kolos.
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Egyesületünk a választmány határozata értelmében személyesen is 
tisztelgett nov. hó 19-én annak budai palotájában a prímásnál.

Elnökünknek még mindig külföldön létében llo fe r  K ároly. K öpesdy  
Sán d o r  alelnökök, Szerelem hegyi T iva d a r  főtitkár. Szom batiig Ignácz  és 
Töm ör Ferencs vál. tagokból álló küldöttség élén Köpesdy Sándor következő 
szavakat intézte az uj főpaphoz : Főméltóságú Érsek Herczeg-Primás Úr! Az 
orsz. középiskolai tanáregyesület nevében üdvözöljük Főméltóságodat; üdvö
zöljük azon egyesület nevében, melynek czélja első sorban, hogy kebelében 
egyesítve mindazokat, kik nemzetünk nagy és fontos czéljainak elérésére 
annak sarjadékába, jövőnk reményébe a képességek magvait hintik s ezeket 
egészséges fejlődésnek indítják ; kik nemzetünk testi és lelki jólétének, hazánk 
közművelődésének előmozdításán fáradoznak, hogy így egyesült erővel a köz
jónak annál többet használhassunk ; üdvözöljük Főmagasságodat azon egye
sület nevében, melynek czélja másodsorban, hogy ama tagjait, kik az élet 
fáradalmas pályáján anyagi nehézségekkel küzködnek, valamint az ő özve
gyeiket és árváikat szerény tehetségéhez képest támogassa. S ki előtt is 
adhatna ez az egyesület legmélyebb tiszteletének, s a legmagasabb kitüntetés 
fölött érzett határtalan örömének méltóbban kifejezést, mint épen Herczeg- 
séged előtt, ki egész életének működését ugyanama fontos nemzeti érdekeknek 
szentelé s bizonyosan jelen magas állásán is részben szentelni fogja, melyek 
működésükben egyesületünk tagjait is vezetik ? Szerfelett szerencséseknek 
érezzük magunkat, hogy ilyetén érzelmeinket Eminentiád előtt tolmácsol
hatjuk. Egyesületünket magas kegyeibe ajánljuk s az Egek urát kérjük, hogy 
Herczegségednek nemes és nemzeti tekintetben oly igen fontos működését 
még évek hosszú során át bőséges áldásával kisérni kegyeskedjék».

A herczegprimás nagy érdeklődéssel hallgatta a beszédet s arra így 
válaszolt:

«Én 32 évig voltam tanár, nem tudok tehát elszakadni attól a pályától, 
melyen oly hosszú ideig működtem; azt .a régi közmondást, hogy <naturam  

expellas* egész teljességében érzem. A középoktatás érdekében eddig is meg
tettem, a mi működésem körébe esett, de sokat nem tehettem ; nekem igen 
nagy családom van, a mi rendünk. Most megváltozott helyzetemben első' 
kötelességeim közé sorolom a közoktatásügy állapotának fejlesztését; hatá
rozott szándékom, hogy ezen a téren ezután kiváló gonddal fogok működni 
s mindent elkövetni, hogy a népnevelés fejlesztése a lap ján  elérjük azt, hogy 
nemzetünk ezer éves múltja után biztos reménynyel tekinthessünk a bizony
talan jövőbe. Most pedig még nagy örömömet fejezem ki szóval is az orsz. 
középisk. tanáregyesület дта kitüntető megtiszteléséért, hogy engem a múlt 
évben tiszteleti tagjává választott; különös figyelemmel és jóakarattal kisér
tem eddig is s fogom kisérni jövőre is az egyesület működését, s érdekeit 
szivemen viselem».
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A herczegprimás a küldöttséget kiváló szívességgel fogadta, mindegyik 
tagjával váltott nehány szót, sőt némelyikkel szive egész melegéből beszél
getett tanárkodásuk éveiről, s oly kegyes volt, hogy a küldöttséget egész a 
gyülekező terembe kisérte s ott ismét szives szavakban vett tőle búcsút.

Ritka jubilaeumot tartott Halász László lőcsei kir. főgymn. igazgató, ki 
is f. évi nov. hó 15-én ünnepelte az ő 30 évet betöltött igazgatóságának  
emlékünnepét. E napot a tanári testület az egész városra nézve valódi ünneppé 
emelte. Délelőtt a gymnasiumi templomban hálaadó isteni tiszteletet tartott, 
azután pedig az intézetben a főgymn. tanári testületnek s az ifjúságnak ének, 
zene és üdvözlésekkel egybekötött óvácziója következett. Ezután tisztelkedtek 
a küldöttségek, este pedig egy 100 személyből álló fényes bankett tartatott, 
melyen a megye főispánjától elkezdve minden hivatal s a város polgársága 
is élénk részt vett. A tanári testület jubiláns igazgatóját 'egy díszalbummal, 
az ifjúság pedig egy ezüst babérkoszorúval tisztelte meg. A hálás tanítványok 
s a jó barátok részéről beküldött számos üdvözlő távirat közöl felemlítjük a 
beszterczebányai tankerület kir. főigazgatójától beérkezett valóban meleg hangú 
táviratot.

Iskolatársak szövetkezete. A budapesti V. kér. áll. főreáliskola volt 
tanítványai, miként olvasóink a napilapokból bizonynyal tudják, szövetkezetét 
alakítottak, melynek az a czélja, hogy a volt iskolatársak közt az összetar
tozás érzetét továbbra is ébren tartsa, az említett középiskola szegény sorsú 
tanulóit, továbbá ez intézettől a főiskolára kerülő szegény sorsú tanulókat 
és végre, ha tőkéje bizonyos összeget elért, magukat a szövetkezet elszegé
nyedett tagjait is anyagilag gvámolítsa. E fajta szövetkezet, mely az iskola
társaknak egymáshoz való természetes vonzalmát és az iskolához való ragasz
kodást. felhasználná egyrészt humanus, másrészt pedig kulturális czélra, 
hazánkban még nem volt. Fontossága — különösen, ha általánossá válik és 
több intézet körűi, mint középpont körül fejlődik ki e fajta intézmény — 
kétségbevonhatatlan. Hazánk középiskolába járt egyéneit, tehát az intelligens 
elemek zömét egyesíti humánus és kulturális czélra ! Az említett szövetkezet 
f. é. június havában tartotta alakuló közgyűlését, elnökévé a szövetkezet tisz
teleti tagját. Hofer Károly igazgatót, alelnökökké Rados Gusztáv műegyetemi 
és dr. Веке Manó középiskolai tanárokat, titkárokká Pavlicsek Sándor tanárt 
és dr. Glücklich Emil ügyvédet, pénztárossá Kovács Károly építészt és ellenőrré 
Szirmai J. gépészmérnököt választotta. Ez idő szerint már 300 rendes tagja 
van (az említett intézet volt tanítványai közűi évi 1 frtos tagdíjjal), 50 pár
toló tagja (szintén 1 frtos tagdíjjal) és 30 alapító tagja van (20 frtos alapít
ványnyal). E hó 4-én, az intézet igazgatójának névünnepén ismerkedő estélyt 
rendezett a szövetkezet, melyen 60 budapesti tag jelent meg. Érdekes volt 
együtt látni azokat, a kik 18 évvel ezelőtt hagyták el az intézetet és jelenleg 
közéletünk jelesei közé tartoznak, az olyanokkal, a kik csak az idén tettek 
érettségit. Ezen a kedélyes estélyen, a mely egy intézettől kikerült egyéneket 
vezérelt össze, egy oly felemelő eszme diadalát láttuk, a mi középiskolai 
oktatásunk ügyére is fontos. Azok, a kik leghivatottabbak a középiskola mű
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ködésének megítélésére : a közpályán működő férfiak egyesülnek egy közös 
czélra, mely czél magának az iskolának érdekét szolgálni. A társadalom és 
iskola között fejlődik egy kiváló fontosságú kapocs : az iskola iránt való hála, 
érzete productivvá lesz. Vajha középiskoláink közűi mihamarabb ilyen jótékony 
szövetkezetek fejlődhetnének!

A felekezeti középiskolák meglátogatásával s azokban az állami főfel
ügyelet gyakorlásával a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 1883, 
évi XXX. t. ez. 46. §-a alapján az 1891/92. tanév tartamára a következőket 
bízta meg: I. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra nézve Gönczy Pál nyugalmazott államtitkárt; a 
nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgymnasiumokra és a kunszentmiklósi 
algymnasiumra nézve Homan Ottó budapestvidéki tankerületi főigazgatót; 
a gyönki algymnasiumra nézve Spitkó Lajos székesfehérvári tankerületi 
főigazgatót. II. A dunántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
pápai főgymnasiumra nézve Németh Antal győri tankerületi főigazgatót s a 
csurgói főgymnasiumra nézve Spitkó Lajos székesfehérvári tankerületi főigaz
gatót. III. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
sárospataki és miskolezi főgymnasiumokra nézve Békésy Gyula debreczeni 
tankerületi főigazgatót. IV. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága 
alá tartozó debreczeni s hódmezővásárhelyi főgymnasiumokra, valamint a 
hajdúböszörményi, karczagi. kisújszállási, mezőtúri és hajdúnánási gymna- 
siumokra nézve Békésy Gyula debreczeni tankerületi főigazgatót; a békésire 
nézve Kuncz Elek nagyváradi tankerületi főigazgatót; a máramarosszigeti és 
szatmári főgymnasiumokhoz pedig Szieber Ede kassai tankerületi főigazgatót. 
V. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó kolozsvári, ma
rosvásárhelyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és zilahi főgymnasiumokra nézve 
Finály Henrik egyetemi tanárt és kolozsvári tankerületi h. főigazgatót; a 
sepsiszentgyörgyi és szászvárosi főgymnasiumokra nézve pedig Elischer József 
nagyszebeni tankerületi főigazgatót. VI. A bányai ág. ev. egyházkerület 
főhatósága alá tartozó budapesti főgymnasiumra nézve Gömöry Oszkár val
lás- és közoktatásügyi ministeri tanácsost; az aszódi algymnasiumra nézve 
Homan Ottó budapestvidéki tankerületi főigazgatót; a selmeczbányai fő- és 
a beszterczebányai algymnasiumra nézve Hunay Ferencz beszterczebányai 
tankerületi főigazgatót; a szarvasi főgymnasiumra nézve Békésy Gyula deb
reczeni tankerületi főigazgatót; végül a csabai algymnasiumot illetőleg Kuncz 
Elek nagyváradi tankerületi főigazgatót. VII. A tiszai ág. ev. egyházkerület 
főhatósága alá tartozó kézsmárki, szepesiglói. rozsnyói és rimaszombati fő
gymnasiumokra nézve Hunay Ferencz beszterczebányai tankerületi főigaz
gatót ; az eperjesi főgymnasiumra nézve Szieber Ede kassai tankerületi főigaz
gatót; a nyíregyházi főgymnasiumra nézve Békésy Gyula debreczeni tankerületi 
főigazgatót. VIII. A dunáninneni ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tar
tozó pozsonyi főgymnasiumra nézve Wiedermann Károly pozsonyi tankerü
leti főigazgatót. IX. A dunántúli ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
soproni főgymnasiumra és a felsőlövői gymnasiumra nézve Németh Antal 
győri tankerületi főigazgatót; a bonyhádi algymnasiumra nézve pedig Spitkó
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Lajos székesfehérvári tankerületi főigazgatót. X. Az erdélyi ág. ev. egyház- 
kerület főhatósága alá tartozó beszterczei és szászrégeni gymnasiumokra 
nézve Finály  Henrik egyetemi tanárt és kolozsvári tankerületi h. főigazgatót 
a brassói, medgyesi, nagyszebeni, segesvári, szászsebesi gymnasiumokra. úgy
szintén a nagyszebeni és brassói reáliskolákra nézve Elischer József nagy
szebeni tankerületi főigazgatót. XI. Az unitárius püspök főhatósága alá 
tartozó kolozsvári és székelykeresztúri gymnasiumokra nézve Finály Henrik 
egyetemi tanárt és kolozsvári tankerületi h. főigazgatót. XII. A görög-keleti 
román metropolitn érsek főhatósága alá tartozó brassói és brádi gymnasiu
mokra s a brassói alreáliskolára nézve Elischer József nagyszebeni tankerü
leti főigazgatót. XIII. A görög-keleti szerb patriarcha  főhatósága alá tartozó 
újvidéki főgvmnasiumra nézve Asbóth Oszkár egyetemi tanárt.

K inevezések. A vallás- és közokt. minister kinevezte:
Kobzy János lévai kir. főgymn. h. tanárt végleges minőségben rendes 

tanárrá a nagyváradi állami főiskolához.
Tóth Márton soproni állami főreálisk. rendk. latin nyelvtanárt a lugosi 

kir. főgymnasiumhoz rendes tanárrá.
Binder Jenő brassói áll. főreálisk. r. tanárt ugyanez intézethez r. 

tanárrá a három prébaév fentartásával.
Horvát Rezső sümegi v. reál. r. t. a kecskeméti á. főr. r. tanárrá.
Dr. Ottó József oki. köz. t. és V. k. á. főreáliskolai tornatanítót ugyan

azon iskolához számfeletti rendes tanárrá.
Dr. Barabás Ábel temesvári áll. főreáliskolai h. t., ugyanez intézethez 

végi. minőségben r. tanárrá.
Dr. Schmidt Attila oki. t. a kassai á. főr. a lat. ny. r. k. t.
Steller Edét a beszt. t. k. főigazgatósághoz Írnokká.

Iskolaorvosok é s  egészségtantan árok ká nevezte ki a vallás- és közokt. 
minister :

Dr. Julz Ad., egyelőre tiszteletbeli minőségben a budapesti VII. kér. 
állami főgymnasiumhoz.

Dr. Herczinger Ferenczet, egyelőre tiszteletbeli minőségben a nagy
bányai állami főgimnáziumhoz.

Dr. Terray Lajost, egyelőre tiszteletbeli minőségben a körmöczbányai 
állami főreáliskolában.

Dr. Váli Ernő Rókus-k. másodorvos egyelőre t. m. a VI. k. á. r. k.

Á thelyezések. A vallás- és közokt. miniszter áthelyezte:
B ohner Jákó lugosi kir. gymn. r. tanárt az újvidéki kir. k. gymnasium- 

hoz r. tanárrá.
Zerdahelyi Ödön lőcsei á. főr. r. t. a szegedi á. főreáliskolához.

M egerősítések. A vallás- és közokt. minister rendes tanári minőségben 
végleg megerősítette :

Harasztiul Gyula 1 , . ,. , „  , , . , ,• Aik i f ungyan kir. k. fogymn. rendes tanárokat.юътонаъ AiDeit j
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ReiniU nger Gyula losonczi állami fó'gymn. rendes tanárt.
Dr. Sárfjy  Aladár lőcsei áll. fó'reálisk. rendes tanárt.
Jablonszky  FI. miskolczi k. k. gymn. rendes tanárt.
P ályázatok . Az erzsébetvárosi állami gymnasiumnál betöltendő' torna

tanítói állásra, melylyel évi 300 írt fizetés élvezete van egybekötve, ezennel 
pályázat hirdettetik. A pályázók a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumhoz czímzett, a szokott módon fölszerelt folyamodványukat a szokott 
úton folyó 1891. évi deczember hó 15-ig küldjék be. — A selm eczbányai 
hath , g y m n a s iu m n á l betöltendő rajztanítói állásra, melylyel. ha rendes 
tanárral töltetik be, évi 800 frt fizetés és évi 200 frt lakpénz, ha pedig helyet
tessel, évi 800 frt jutalomdíj-élvezet van összekötve, pályázat hirdettetik. Ez 
állásra csak középiskolai rajztanári oklevéllel bíró. kath. vallású egyének 
pályázhatnak. A pályázók a m. kir. vallás- és közokt. ministeriumhoz czím
zett folyamodványukat folyó 1891. évi deczember hó 15-ig küldjék be.

Ö sztöndíj-pályázatok. Néhai nemes Jettim József alapítványánál több 3-ad 
osztályú évi 60 frtos ösztöndíj és 2-od osztályú évi 50 írtból álló árvadíj 
állomás megürülvén, azokra ezennel pályázat hirdettetik. Az ösztöndíjakért 
reáliskolákba, gymnasiumokba vagy felsőbb tanodákba járó magyarországi 
születésű, keresztény vallású ifjak pályázhatnak. Megjegyeztetik, hogy egy 
ösztöndíjas alapítványi hely torontálmegyei tisza-szentmiklósi szegény zsellér 
fiát illeti, a mennyiben a föltételeknek eleget tesz. A folyamodványok decz. 
31-ig Ráth Károly főpolgármesterhez, mint a néhai Jettim József-féle alapít
vány igazgatójához küldendők be. — A  polgárosított m agyar ha tárőrvidék  
tanulmányi alapjából rendszeresített ösztöndíjállomások közöl az 189J /92. tanév 
kezdetétől a következők töltendők be : egy 30Ó frtos állomás műegyetemi hall
gató részére ; egy 300 frtos állomás selmeczbányai erdész- és bányászaka
démiai hallgató részére ; egy 100 frtos állomás pancsovai főgymnasiumi tanuló 
részére; egy 120 frtos állomás bármely középiskolai tanuló részére. Ezen 
ösztöndíjakra első sorban a polgárosított magyar határőrvidék kötelékébe 
tartozó szegénysorsú szülők gyermekei, másodsorban pedig azon szegény
sorsú tanulók tarthatnak igényt, kik a polgárosított magyar batárőrvidéki 
községek valamelyikének illetőségéhez tartoznak ; tanulmányuk tekintetében 
pedig az említett tanintézetek valamelyikébe járnak s ott jeles vagy legalább 
jó előmenetelt s jó erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Az ezen ösztöndíjakat 
elnyerni óhajtók kötelesek a vallás és közokt. m. kir. ministerhez czímzendő 
kérvényüket az 1892. évi január hó 10-ig azon tanintézet hatóságánál benyúj
tani, melynél tanulmányaikat folytatják. A középiskolai tanári testületek a 
kérvényeket az 1892. évi január bó 20-ig a tankerületi főigazgatókhoz ter
jesztik fel.

A nyilvánosság jogát a vallás- és közoklatásügyi minister a h a jdú 
n á n á s i ev. ref. gymnasium ötödik és hatodik osztályának az 1891/2-ik tanév 
tartamára megadta.
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É R T E K E Z É S E K .

TANULMÁNYI VERSENYEK.

A közoktatásügyi minister úr értekezletet hívott össze, mely
nek feladata a tanulmányi versenyeknek az országgyűlésen szóba 
jött kérdésével foglalkozni. Nem oly lényeges kérdés ez ugyan, a 
mely egész oktatásügyünk belső szervezetére kihatással volna; de 
mégis oly fontos részletes intézkedésnek tartjuk, hogy érdemes 
vele e helyen is foglalkozni.

Egy idegen — különösen Francziaországban divatos — in
tézmény átültetéséről van szó, melyhez hazájában évszázados 
traditio fűződik, mely hazájában a tanuló ifjúság vérmérsékletének 
megfelel, mely ott annyira átment a köztudatba, hogy nélküle 
bajos lenne a franczia középoktatást elképzelni.

Mikor ilyen intézmény meghonosításáról szólnak, meg kell 
vizsgálnunk, minő előny háramolhatik belőle oktatásügyünkre és 
minő veszélyeknek teszszük ki azt. Francziaországban tulajdon
képen kétféle középiskolai concursus van. Az egyik, a szűkebb, 
voltaképen a mi közönséges vizsgálatainknak felel meg, a melyben 
egyes osztályok tanulói versenyeznek egymással egyes tantárgyak
ban Ilyen versenyre nálunk természetesen szükség nincs. Örül
hetünk, hogy a jezsuita iskolai rendtartások amaz ide tartozó 
maradványaitól, melyek nemrégiben még a mi intézeteinkben is 
divatosak voltak, szabadulni tudtunk. A versengés volt örökös 
rugója a tanulásnak, a hiúság és ambitió felkeltésével akarták 
folyton sarkalni a növendékeket. A folytonos versengés egymás ellen 
lazította a tanulókat, az irigység és boszú érzete elmérgesítette az 
ifjú lelket. Sajnos, sok helyen a mai osztályozási eljárásunkban 
is ez az elv nyilvánul. A másik, a szélesebb körű verseny nem

29
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a tanulmányi idő alatt, hanem a középiskola befejezése után 
tartatik. Csakis a legfelsőbb osztályok tanulói vehetnek benne részt. 
Itt versenyre kelnek egymással egyes tankerületek középiskoláiban 
végzett ifjak; tehát oly ifjak, a kiknél e verseny nem motivuma a 
haladásnak, legfölebb czélja az iparkodásnak; a kik nem azérttanul- 
nak a középiskolában egyes tárgyakat, hogy a versenyben győze
delmeskedjenek es a kik nem azért tanulnak a következő osztály
ban, hogy a pálmát újra megszerezzék, szóval, a kiknél nem sze
repel minden egyes ténykedésüknél a jövő pálmájának reménye, 
vagy a múlt emléke; hanem olyan ifjak versenyeznek egymással, 
a kik bizonyos tekintetben befejezett ismeretkörrel hagyják el a 
középiskolát. Határozottan elitéljük azt, hogy az örökös versenyzés 
legyen rugója a tanulásnak, de egészen természetesnek találjuk, 
hogy az ifjúban tudása önbizalmat, önérzetet keltsen és munkásságá
nak, iparkodásának teljes tudatával lépjen ki a küzdőtérre. S még 
egy másik, lényeges különbség is van a kétféle verseny között. Az 
elsőnél oly ifjúk versenyeznek egymással, a kik egy osztályban 
ültek, a kiket a legbensőbb barátságnak kellene összefűznie. A 
szélesebb körű versenynél idegen ifjak állanak egymással szemben, 
a kik kicsinyben eljátszszák az élet nagy játékát. Az életben sem 
történik egyéb, mint hogy egyik jobbat, nagyobbat, hasznosabbat 
iparkodik alkotni, mint a másik addig, míg a közös czél az erőket 
nem egyesíti. Ezt a versenyt csak helyeselni lehet! Nézetünk 
szerint két igen jelentékeny hasznot várhatunk tőle. Először is: 
okulást várhatunk az intézménytől az iránt, minő niveaun áll 
középiskolai oktatásunk? Ép ügy, mint a tornaverseny meggyőzte 
intéző köreinket és a kételkedők nagy seregét arról, hogy 
igenis, Magyarországban tudnak tornázni az ifjak, hogy csak 
a levegőből kapott vádak voltak azok, a melyek tornaoktatásunk 
silányságát hangoztatták; másrészt azonban a szakértők azonnal 
észrevehették tornaoktatásunk hiányait i s : azonképen a tanulmányi 
verseny is világot vet arra a kérdésre, mire képes középiskolai 
oktatásunk? Az előmenetel megítélésére számadatok nem elégsé- 
ségesek. Évek óta a számadatokban alig észlelhető változás: a 
nagy számok törvénye folytán majdnem teljes állandóság uralkodik 
bennök; de senki sem tagadhatja, a ki közvetetlen szemléletből 
ismer egy-egy középiskolát, hogy az előmenetel javul. Az elért 
eredménynek, vagy legalább az eredmény maximumának a meg



407

ítélésére és az esetleges hiányok felismerésére igen üdvös és hasz
nos intézmény a tanulmányi verseny.

Ez intézmény egy másik positiv haszna szintén szembeötlő. 
Igen helyesen tervezik e versenyeket úgy, hogy a győztesek — nem 
mint Francziaországban, könyveket — hanem nagyobb ösztöndí
jakat nyerjenek. Végre valahára lesz egy oly intézményünk, mely 
legalább néhány ösztöndíjat juttat kellő helyére, mely némileg csök
kenti e téren a protectió áldatlan hatását! Igaz, hogy ezek egye
temi ösztöndíjak lesznek, melyeket részben — legalább az államia
kat — eddig is verseny alapján osztogattak; de e verseny szűkkörű 
volt és az ösztöndíjak bizonyos föltételekhez voltak kötve. — 
Nemcsak annak örülhetünk, hogy ösztöndíjak adományozásánál 
egy teljesen megbízható, igazságos elv és eljárás fog érvényesülni, 
hanem annak is, hogy évenkint néhány kiváló egyén existentiájá- 
nak biztosítása iránt a kormány bizonyos moralis felelősséget vállal. 
Hány tehetséges egyént vesztett el a társadalom a kellő anyagi s 
moralis támogatás hiányában!

Rá kell azonban mutatnunk e versenyek egyik — különösen 
Francziaországban nyilvánuló — nagy hátrányára is. A franczia 
középiskolákban tudvalevőleg nincs érettségi vizsgálat oly értelem
ben, mint nálunk; ott tehát a tanár működésének olyan ellenőrzése, 
mint a mi középiskoláinkban, teljesen hiányzik; azért a tanár igen 
sok esetben oda törekszik, hogy tanítványa a concours-okon győ
zedelmeskedjék. Mindjárt az év elején kiszemeli az osztály legjavát, 
a «téte»-t, ezzel foglalkozik behatóan, a többit elhanyagolja, a 
többi csak «queue.» A concursuson való diadalból neki nemcsak 
erkölcsi, hanem anyagi haszna is van, mert akkor a baccalaurea- 
tusra sok magántanulót kap. Fináczy említi könyvében, hogy egy 
előkelő lycée tanára, saját állítása szerint 5000 frankot keres magán- 
oktatással.

Nálunk e bajoktól — legalább ily mértékben — tartani nem 
lehet; mert egy osztály elhanyagolása az érettségi vizsgálaton meg- 
boszúlhatná m agát!

Mint minden intézménynek, úgy ennek is, sikere a kivitel rész
letes megállapításától függ. Mi részünkről szívesen vesszük az 
eszmét és reméljük, hogy okosan valósítva középiskolai és felsőbb 
iskolai oktatásügyünknek előnyére válhatik. B. M.

29*
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A MAGYAR IRODALMI MAGÁNOLVASMÁNYOKRÓL.

Gymnasiumi tantervűnk a magyar nyelv és irodalom taní
tásában nagy fontosságot tulajdonít az olvasmányoknak, midőn 
czélűl tűzi ki «irodalmi müvek olvasásán, aesthetikai alapfo
galmak fejtegetésén és a műfajok elméletén alapuló ismeretét a 
magyar irodalom fejlődésének».

Nem szükség hosszasabban bizonyítgatni, hogy irodalmi taní
tás olvasmány nélkül nem is képzelhető. Pedig sokáig így taní
tották nálunk az irodalmat minden fokon; nem olvastattak semmit, 
legfelebb szavalásra és megtanulásra tűztek ki néhány irodalmi 
terméket. Ismertették a műfajokat, magyarázták törvényeiket, saját
ságaikat, a nélkül, hogy a tárgyalás alapjául szolgáló remekmű
veket elolvastatták volna az ifjúsággal. Nem a tanuló ismerte föl 
a törvényt, hanem a tanár. A tanuló nem gondolkodott és ku
tatott, hanem csak mintegy vakon tanult. A tanár vagy tankönyv 
gondolkodott helyette. Az mondta meg, micsoda törvények ural
kodnak a különböző műfajokban; a tanuló csak szépen elhitte és 
bemagolta. Valóban nem is tudás volt ez, csak hit, mely az iskola 
fegyelmével együtt élt és halt. A mint az ifjú elhagyta az iskola 
falait, nem törődött többé a műfajok törvényeivel, sőt nem is hitt 
bennök, mert látta, hogy olyasmit akarnak vele elhitetni, a mit 
tudni kellene.

Hát még mit szóljunk az irodalom történetének a tanításá
hoz ? Beszélnie kellett a tanulónak munkákról, melyeknek színét 
se látta; méltatta, fejtegette, bírálta és egekig magasztalta őket, 
pedig soha életében nem olvasott belőtök egy sorocskát sem. Szó
nokolt a kor uralkodó eszméiről, törekvéseiről, szellemi mozgal
mairól, az irodalmi irányokról; de soha szemét föl nem nyitotta, 
hogy lássa apáinkat és életök módját; soha fülét oda nem tartotta, 
hogy hallgassa a múltak panaszát vagy lelkesedését. Voltak egye
sek. a kiket a szülői ház vagy saját lelkesedésük és belátásuk 
rávezetett az olvasásra; az ifjúság egésze azonban nem látott és 
hallott semmit, de azért tudott mindent; nem olvasott semmit, de 
azért beszélt mindenről. A tanítás teljesen czélját tévesztette, mert 
az önálló kutatás és gondolkodás helyett szajkó módjára magol- 
tatott; meggyőződés helyett jámbor hitet adott az ifjúságnak. Ne
velő hatása pedig az e fajta oktatásnak nemhogy jótékony, de 
egyenesen káros és veszedelmes volt, mikor ahhoz szoktatta az 
ifjúságot, hogy olyasmit gáncsoljon, a minek helytelenségéről mit 
sem tud és viszont olyan dologért lelkesedjék, a minek nemes és 
magasztos voltáról a legcsekélyebb sejtelme sincs.

E bajoknak akarják elejét venni mostani tantervűnk és a 
reá vonatkozó utasítások, mikor az irodalmi tanítás alapjává az 
olvasmányt teszik. Ki is jelölnek egyes műremekeket, a melyek
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iskolai együtt-olvasás és megbeszélés tárgyát képezik. De ha végig 
tekintünk a gymnasiumainkban olvastatni szokott irodalmi művek 
jegyzékén, vajmi szegényes eredményre fogunk bukkanni. Még 
mindig nagyon keveset olvasunk. De a rendelkezésünkre álló óra
számban nem is olvashatunk többet.

Ezen a bajon akarnak segíteni a tanterv és az utasítások, 
mikor a magánolvasást ajánlják. Különösen az utasítások nagyon 
melegen és kellő nyomatékkai figyelmeztetnek bennünket a magán
olvasás fontosságára. «Nélküle — úgymond — kivált a nemzeti 
irodalom fejlődésének áttekintése, az összes irodalmi tanításnak e 
végső eredménye, fogná fontos czélját eltéveszteni».

Valóban más mód nincs, hogy főleg a magyar nemzeti iro
dalom történetének tanítása czélját némikép biztosítsuk, mint a 
magánolvasás fölhasználása. Mert hogy számbavehető eredmény
nyel ismertethessük az irodalmi tanulmányok betetőzéséül irodal
munk fejlődésének a történetét, hát a tanulóknak ismerniük kell 
legalább a főbb irodalomtörténeti korszakok legkiválóbb képviselőit 
behatóan, milyenek pl. Tinódi, Balassi, Pázmány, Zrínyi, Gyön
gyösi, Mikes, Faludi, Bessenyei, Gvadányi, Virág, Berzsenyi, Ka
zinczy, Kisfaludy Sándor, Csokonai, Kölcsey, Kisfaludy Károly, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai, 
Szigligeti. Ez irók koruk irodalmi mozgalmainak részint vezetői, 
részint jellemző képviselői voltak; es^rne- és szivviláguk behatóbb 
ismerete nélkül meg nem érthetjük koruk irodalmát s egyáltalán 
a magyar irodalom fejlődését. Nem kívánhatni, hogy egy közép
iskolai tanuló ez íróknak minden munkáját elolvassa, részben 
hozzá sem férhetne; de közülök a régibb íróknak legalább főbb 
munkáit, a legújabbaknak pedig lehetőleg összes munkáit ismer
niük kell.

Azonkívül meg kell ismerkedniük a tanulóknak az irodalom- 
történeti vagy aesthetikai fontossággal biró legfőbb művekkel csupán 
magokkal, Íróik egyéniségének behatóbb ismeretét ezúttal mellőzve. 
Ilynemű munkák főleg a régibb irodalomban nagy számmal for
dulnak elő, de az újabb irodalom sincs híjával. Ilyenek a többek 
közt: Kármán, Fanni hagyományai, Katona Bánk-bánja, Fáy 
Bélteky-háza, Czuczor Botondja, Teleky L. Kegyencze, Madách 
Ember tragédiája stb. E munkák irói nem voltak vezéregyéniségei 
az irodalomnak; nevök nincsen oly szorosan összeforrva koruk 
irodalmának a történetével, mint pl. a Vörösmarty vagy Petőfi 
neve; de azért e munkájok részint aesthetikai érték, részint iro
dalomtörténeti fontosság tekintetéből kiváló figyelemre méltó és 
okvetetlenül elolvasandó.

Hogy azonban a magánolvasás haszonnal járjon az ifjúságra 
s az irodalom tanárai is bizton építhessenek reá: követni kell a 
tantervűnkre vonatkozó utasításokat, melyek a magánolvasmányok
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czélszerű rendezését és vezetését a magyar irodalom tanáraitól 
kívánják meg (20 lap). Teljesen kárba veszett fáradság volna 
csupán általános buzdítást intézni az ifjúsághoz, hogy maga is 
olvasgasson és csupán általános útmutatást adni neki. hogy Aranyt, 
Petőfit vagy bármelyik más irót olvassa. Ki kell azt jelölni pon
tosan. hogy mit, mikor olvasson. Ki kell jelölni az irodalmi tanítás 
kezdetétől, tehát a IV. osztálytól fogva évről-évre, időszakról- 
időszakra az olvasandó munkákat. Öt esztendei ciklusra beosztva 
igen szépen el lehet olvastatni magánúton azokat a legfőbb iro
dalmi munkákat, melyekre aztán az irodalomtörténet és poétika 
tanítását alapíthatjuk.

De számolni kell némely körülményekkel. Az irodalmi magán
olvasmányok kitűzésénél tekintetbe kell venni egyebek közt az 
osztály értelmi színvonalát, aztán meg az egyes tanulók tehet
ségeit és hajlamait. Gyöngébb osztálytól nem kívánhatunk annyit 
a magánolvasmányokból sem, mint erős osztálytól, különben túl
terheljük a tanulókat, ügy szintén gyönge tanulótól sem lehet azt 
várni, a mit egy jeles tanulótól. Azt is tekintetbe kell venni, kivált 
a felsőbb osztályokban, hogy némely tanulónak kiváló hajlama 
van az irodalmi tanulmányok iránt, másnak semmi. Mindezekből 
az következik, hogy a magánolvasmányok kitűzésében nem lehet 
mindenkor egyformán eljárni. Néha többet kívánhatunk, máskor 
kevesebbet.

Legczélszerűbbnek látszik a következőkép eljárni: Először is 
meg kell állapítani azon legszükségesebb művek jegyzékét, melyek 
olvasása az irodalmi tanításban nélkülözhetetlen, mert különben 
nemcsak veszélyeztetve volna a tanítás czélja, hanem egyszerűen 
lehetetlenség volna csak némileg tisztességes eredményt is elérni. 
Ezeknek a műveknek magán úton való olvasását — a mennyiben 
iskolai olvasás tárgyát nem képezik — mindenkire nézve köte
lezővé kellene tenni. Természetes, hogy e kötelező magánolvas
mányok jegyzékébe csak a legfőbb írók — főleg újabbak — leg
főbb munkáit kellene fölvenni. Azután össze kellene állítani azon 
művek jegyzékét, melyeknek elolvasása ajánlatos, de nem kötelező 
mindenkire nézve. Nem volna ez haszontalan munka, mert ha 
nem olvasnák is el őket mindnyájan, nehány tanuló mindenesetre 
akadna, a ki elolvasná, s már ez is nyereség. De meg irányt szab
nánk ily módon a magánolvasásnak, mely e nélkül csak az irány 
nélkül való tévelygésnek mutatja szánandó képét. Ez a tévelygés 
bizony nemcsak eredményre nem vezet, de a legtöbb esetben káros 
is. Különben is az irodalom tanára belátásától függne, hogy az 
ajánlatos olvasmányokból is kötelezővé tegyen némelyeket egyes 
jobb tanulókra nézve. Itt már alkalmazkodni kellene a tanulók 
egyéni tehetségeihez és hajlamaihoz, a mi lelkes tanárra nézve 
tanulságos és élvezetes foglalkozás, mert bensőbbé teszi közte és 
jobb tanítványai között a viszonyt.
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Az ily módon megállapított jegyzéket aztán minden osztály
ban ki kellene függeszteni, hogy a tanulóknak folyton szemük előtt 
legyen s természetesen évről-évre megtartani, legfeljebb a szük
séghez képest változtatni.

De ezzel még nincs megoldva a kérdés. Még nincs biztosítva 
az eredmény. Mert lehet, sőt valószínű, hogy a tanulók nagy része 
még a legszükségesebb és kötelező magánolvasmányokat sem vé
gezné el, ha nem kényszeríttetnék rá. Azért okvetetlenűl szükséges, 
hogy az irodalom tanára ellenőrizze a kijelölt magánolvasmányok 
elvégzését. Az ellenőrzés sok módon történhetik, s e tekintetben 
a körülmények és a tanár belátása fognak dönteni. Az olvasmá
nyok tartalmát szóbelileg is számon lehet kérni; írásbeli dolgoza
tot is lehet belőlük adni és pedig — ha tetszik — kinek-kinek 
mást. — Nagyon üdvös dolog, ha az ifjak olvasmányaikról jegy
zeteket készítenek, melyekbe — hogy túlságos sokat ne kívánjunk 
tőlük — csak az olvasott mű tartalmát írják be. Igen hálás munka 
ez, hozzá szoktat a gondolkodva olvasáshoz, azonkívül mintegy 
megörökíti az olvasmányt. S aránylag nem is kerül nagy fárad
ságba. Egy hétig tartó könnyebb olvasmányt egy óra alatt jegy
zékbe lehet foglalni. A tanár aztán időnkint elkérné és megvizsgálná 
e jegyzeteket. — Az ifjúsági könyvtár őre is közreműködhetik az 
ellenőrzésben. A felsőbb osztályú növendékektől kivett munkákról 
rendes naplót vezet, melybe nem csak a munka könyvtári számát 
jegyzi be, hanem czímét, a kivétel és behozatal idejét is.

Az ifjúsági könyvtár őrének egyébként is fontos szerepe van 
az ifjúság magánolvasmányainak vezetésében. Buzdíthatja, kény
szerítheti az ifjakat oly munkák olvasására, melyek kötelezőkké 
vannak téve; addig nem ad ki nekik más könyvet, míg a köteles 
olvasmányokat el nem olvasták. Ez okból kívánatos, hogy az ifjú
sági könyvtár őre magyar irodalmi tanár legyen.

A miként a magyar irodalmi olvasmányokat, úgy minden fajta 
más olvasmányt lehet, sőt szükséges rendezni az I. osztálytól kezdve 
egészen a VlII-ikig. Csakis ily módon válik az olvasmány hasznos 
paedagogiai tényezővé. De kötelező olvasmányokat csak a magyar 
irodalom termékeiből tartunk megengedhetőnek mert egyedül 
a magyar irodalmi tanításnál képezi az olvasmány a későbbi elméleti 
tanulmányok alapját. Itt egyenesen építünk rá. Másutt nem.

Természetesen gondoskodni kell róla, hogy főleg a kötelező 
olvasmányok több példányban is meglegyenek az ifjúsági könyv
tárban, hogy egyszerre többen is hozzáférjenek ugyanahhoz a mun
kához. Azért lehetőleg szét kell darabolni az irót egyes munkáira, 
s úgy bocsátani forgalomba. Igen jó szolgálatot tesznek e czélra 
az Olcsó könyvtár füzetei, még jobbat a Franklin-társulat kiadá
sában megjelenő Jeles irók iskolai tára ez. vállalat, hol az egyes 
művek magyarázó jegyzetekkel vannak ellátva. Arról is gondos
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kodni kellene, hogy a már nehezebben hozzáférhető munkák az 
ifjúság számára újból és olcsón kiadassanak. Ilyen vállalat volna 
a Lampel kiadásában megjelenő Tanulók olvasótára, csakhogy 
ennek az a baja, hogy az egyes művekhez semmiféle magyarázat 
nem járul, a nélkül pedig — kivált régibb Írókat — hasztalan 
adunk az ifjúság kezébe. Az irodalom tanára adhat ugyan némi 
útbaigazítást a tanulónak, és kell is adnia, de ez nem pótolhatja 
a tervszerű és átgondolt magyarázatokat.

E szempontok vezérelték a sombori állami fögymnasium  
tanári testületét is, midőn indítványomra elfogadta a magyar iro
dalmi magánolvasmányoknak azt az (ezúttal némileg módosított) 
jegyzékét, melyet az alábbiakban t. kartársaimnak s általában a 
középiskoláknak szives figyelmébe ajánlok. E jegyzék csak a ma
gyar irodalmi tanulmányokat végző (IV—Vili.) osztályok számára 
állapíttatott meg, s még mindenesetre tökéletesbítésre szorúl.

Ez olvasmányok összeállításánál az az elv vezérelt bennün
ket, hogy a magánolvasmány, a mennyire csak lehetséges, mintegy 
kiegészítése és támogatása legyen az iskolai együtt-olvasásnak és 
tanulmányoknak. De természetesen ez elvet nem is lehetett, nem 
is volt szükséges a maga egész merevségében keresztülvinni. Kivált
képen nem az ajánlatos olvasmányok összeállításában. Ily módon 
az olvasmányok mennyisége igen aránytalanúl oszlanék meg az 
egyes osztályok közt, sőt egyáltalán bajos is volna a magyar iro
dalom egész körét felölelni. Az ajánlatos olvasmányok összeállítá
sánál megelégedtünk hát annyival, hogy minden osztály számára 
oly olvasmányokat vegyünk föl, melyeknek sikerrel való olvasására 
részint előtanulmányaik, részint pedig az olvasmány természete 
képesítik az ifjakat, ha épen nincsenek is szoros összefüggésben 
azon évi tanulmányaikkal. Egyes olvasmányokat több osztály 
olvasmányai közé is fölvettünk, részint fontosságuknál fogva, ré
szint mert nem lehet rá bizton számítani, hogy az ajánlatos olvas
mányokat egy évben mind elolvassák. Sokszor kell a jó tanácsot 
hangoztatni, hogy kövessék. Jegyzékünk osztályonkint és csopor
tokba szedve a következő:

TV. osztály.

1. K ötelezők: Petőfi, János vitéz. Arany, Toldi estéje. Tompa, 
népregék és mondák. Kisfaludy Sándor regéi. 2. A já n la to sa k :  Jókai, 
Kis dekameron. Kölcsey elbeszélései. Kisfaludy Károly vig beszélyei. 
Garay, Árpádok (a III. osztályban is olvashatók).

V. osztály.

1. K ö te lező k: a) Mikes, Törökországi levelek (Jeles irók iskolai 
tára). Jókai, Kedves atyafiak és Sonkoly Gergely. Ъ) Arany, Toldi 
szerelme és kisebb költeményei. Petőfi lyrai költeményei (Badics ki
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adásában). Tompa, balladák és beszélyek. Szemelvények a régi magy. 
népies költészetből (Tanulók olvasótára). 2. A já n la to sa k :  a) Vörös
marty kisebb elbeszélő költeményei és A két szomszédvár. Czuczor 
népies költeményei és Botond. Kriza, Vadrózsák. Bajza versei. Garay 
versei és Hári János, b) Kölcsey beszélyei. Kisfaludy Károly víg 
beszélyei. Fáy András elbeszélései. Jósika novellái. Jókai elbeszélései.

V I. osztály.

1. K ötelezők: a) Kisfaludy Károly, Irene és Csalódások. Szig
ligeti, Trónkereső, b) Szemelvények Pázmány műveiből (T. o. t. és
J. i. i. t.). Kölcsey szónoki művei. Nagy magyar szónokok (Kossuth 
és Deák. T. o. t.). c) Jósika, Abafi. Jókai, Egy magyar nábob és 
Kárpáthy Zoltán, d) Magyar történeti életrajzok. 2. A já n la to sa k  : a) 
Kisfaludi Károly, A tatárok Magyarországon (irodalomtörténeti szem
pontból), Stibor vajda, A kérők. Vörösmarty, Vérnász. Szigligeti, 
Liliomfi és Szökött katona, b) Eötvös szónoki müvei, c) Kármán. 
Fanni hagyományai. Kisfaludy Károly, Tihamér. Fáy, Béltekyház. 
Jósika, A csehek Magyarországon. Jókai, Eppur si muove és Kőszívű 
ember fiai. d) Régi történetírók (Cserei, Apor T. o. t.). Salamon, 
Magyarország a török hódítás korában, Budapest története, e) Csoko
nai, Lilla és Ódák. Kisfaludy Sándor, Himfy szerelme. Kisfaludy 
Károly versei. Vörösmarty lyrai költeményei és A két szomszédvár. 
Czuczor népies költeményei és Botond. Kriza, Vadrózsák.

V II .  osztály.

1. K ötelezők: a) Zrínyi, Szigeti veszedelem. Vörösmarty, Zalán 
futása. Arany, Buda halála. Csokonai, Dorottya, b) Berzsenyi ódái 
(J. i. i. t.). Vörösmarty kisebb epikai és lyrai költeményei. Arany 
kisebb költeményei (másodszor). Petőfi lyrai költeményei. Tompa lyrai 
költeményei, c) Jókai, Az uj földesúr. Kemény, Zord idők. d) Katona, 
Bánk-bán. Madách, Ember tragédiája. 2. A já n la to s a k : a) Gvadányi, 
Egy falusi nótáriusnak budai utazása, Kisfaludy Sándor Himfy sze
relme és Regék. Csokonai, Lilla és Ódák. Kisfaludy Károly versei. 
Kölcsey munkái. Vörösmarty, A két szomszédvár. Czuczor, Botond és 
Aradi gyűlés. Bajza (szemelvények). Garay (szemelvények). Kriza, 
Vadrózsák. 6) Dugonics, Etelka. Kármán, Fanni hagyományai. Fáy, 
Bélteky-ház. Jósika, A csehek Magyarországon, Az utolsó Báthori. 
Eötvös, Karthausi, A falu jegyzője. Jókai, Eppur si muove, A kőszívű 
ember fiai. c) Bessenyei, Philosophus. Kisfaludy Károly, A tatárok 
Magyarországon, Stibor vajda, A kérők. Vörösmarty, Marót bán, 
Csongor és Tünde. Szigligeti, Mama, Liliomfi. Teleky, Kegyencz. d ) 
Greguss, Széptan. Szász Károly, A világirodalom eposzai. Arany, 
Prózai dolgozatai. Gyulai, Vörösmarty életrajza. Katona Bánk-bánja. 
Beöthy, A tragikum.
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VIII. osztály.

1. A  régibb irodalomból: Az irodalomtörténeti iskolakönyv 
megfelelő olvasmányain kívül: Toldy Ferencz, A magyar költészet 
kézikönyve. Szemelvények Tinódy műveiből (T. o. t.). Szemelvények 
Balassi müveiből (T. o. t,). Szemelvények Pázmány müveiből (T. o. t. 
és J. i. i. t.). Szemelvények a régi magyar népies költészetből (T. o. t.). 
Zrínyi, Szigeti veszedelem. Gyöngyösi, Murányi Vénus. Régi magyar 
történetírók (Cserei, Apor, (T. o. t.). Mikes, Törökországi levelek 
(J. i. i. t.). Faludi (hozzáférhető munkáiból egy). Bessenyei, Philo
sophus. Kármán, Urániá-jából. Dugonics, Etelka. Gvadányi, Egy peles- 
kei nótárius budai utazása Fazekas, Ludas Matyi. Kazinczy, Pályám 
emlékezete és versei. 2. Újabb írók. főleg: Kisfaludy Károly, Katona, 
Vörösmarty, Petőfi. Arany. Tompa, Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai 
főbb müvei ismeretének fölujítása. pótlása. 3. Elméleti olvasmány: 
Arany, Prózai dolgozatok. Toldy Ferencz, Magyar költők élete, Iro
dalmi beszédek. Erdélyi, Pályák és pálmák. Gyulai, Katona Bánk- 
bánja, Vörösmarty életrajza, Emlékbeszédek, Emlékbeszéd Arany János 
felett (O. K.) Salamon, Irodalmi tanulmányok. Kemény tanulmányai.

(Zombor.) Balogh Péter.

A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

A tanárjelöltek tudományos kiképzése.

A tanügy terén működők egy része abban a nézetben van, 
hogy a helyes tanításnak feladata határozott mennyiségű ismeretek
nek, mint változás alá nem ejthető, kész tananyagnak átnyujtásában 
rejlik és hogy ezzel megegyezőleg a tanári pályára lépőknek kikép
zése oly értelemben vezetendő, hogy ők az életpályájuk működési 
terén előforduló eseteknek megfelelő pontos utasításban részesülje
nek és a tanítás mesterségében iparszerűen bevezettessenek. Ennek 
az elvnek követői a tanár helyes eljárásának igazi mértékét a 
mintaszerűség képének hű utánzásában keresik.

Biztos útravalóval törekszenek ellátni a nagy útra indulót, a 
kinek útját a fölmerülő esélyek akadályaival együtt előre megha
tározhatónak képzelik és semmire sem becsülvén a természet aján
dékait, mankóval tanítják járni azt, a kire a járás tanításának 
erőszakolását el nem engedhető paedagogiai követelménynek tekin
tik! Ennek az elvnek követői azt hiszik, hogy az ember semmit 
sem tanulhat meg, hacsak nem tanítják és hogy a helyes tanításnak 
meghatározott szabályai vannak, a melyektől a legcsekélyebb el
térés káros hatással van a tanítás eredményére.

Ezzel az elvvel ellentétben a tanférfiak egy része, tért enged
vén a természet ajándékainak, a tanítás fősikerét az önálló működés
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fölébresztésének hathatós eszközében keresi. Szerintök legbecsesebb, 
a mihez fárasztó munka révén jutottunk. Ennek az elvnek követői 
«az önállóság és szabad gondolkodás* jelszavát irván zászlójukra 
azt óhajtják, hogy kezdettől fogva e jelszavak értelme jusson ér
vényre a tanításban. Ők a 14 éves serdülő helyett a 40 éves férfit 
nézik, a kinek, hogy sikerrel küzdjön életpályáján, már gyermek
korától kezdve be kell élnie magát az öntevékenységgel járó mun
kálkodásnak erőt és önállóságot kölcsönző szerepébe. Ennek az 
elvnek követői lehetségesnek tartják, hogy ugyanazt a tárgyat külön
böző módszerekkel sikeresen lehessen előadni és a tanárképzés 
fővezérelvének tekintik azt az alapot, mely szerint a tanár akkor 
éri el legbiztosábban czélját, ha a saját egyéni fölfogásának és 
Ízlésének megfelelő módszer szerint haladhat működésében.

Kérdezzük már most, váljon az említett ellentétes elveken 
alapuló intézmények közűi melyik a leginkább czélhoz vezető? 
Arra nézve, váljon akár az egyes tanerők működésében, akár az 
állami és községi tanügyi intézményekben a mintaszerűséggel járó 
egyöntetűségnek merev rendszerét, vagy pedig az öntevékenység 
felébresztésének természetes rendszerét tartjuk kívánatosnak meg
honosítani, arra nézve, minthogy a különböző tényezők behatása 
folytán szerzett tapasztalások és különböző egyéni hajlamoknál 
fogva az eltérő nézetek alig egyeztethetők meg: czélszerűnek mutat
kozik egyszer s mindenkorra a fölött dönteni, váljon a gyenge 
középszerűek, avagy a tehetségesek és lelkiismeretesek ápolására 
kívánunk nagyobb gondot fordítani ? Meglevő tanügyi intézményeink 
nagyobb részének, az utasítások, calculusok és jutalmak eszközeivel 
a gyakorló iskola és internatus intézményéig, a felnőtteknek e modern 
szabású óvodáival, mindezeknek szervezetökben rejlő főjellemvoná
suk a gyenge elemeknek ápolása és méltán kérdezhetjük, érdemes-e 
a jóravalóknak elhanyagolásával oly nagy áldozatot hozni a közép
szerűségnek? Helyes eljárás e a fősúlyt azokra helyezni, a kik 
későbbi pályájukon is a folytonos serkentést és példaadást igénylő 
munkájukban nagy valószínűséggel alig fognak a gyenge közép- 
szerűségnek ő reájok nézve nehezen elérhető szegényes határain 
lelülemelkedni?

A z  e g y ö n te tű s é g  r e n d s z e r é t  k ö v e tő k  s z é ls ő in e k , h a  u g y a n  
k ö v e tk e z e te s e k  a k a r n a k  m a r a d n i ,  a  je lö l te k  tu d o m á n y o s  k ik é p z é s é t  
is  a  k ö z é p is k o lá k  je le s e b b  t a n á r a i n a k  k ö r é b ő l  k e ll k is z e m e ln iü k , 
a  k ik , m in t  a  je lö l t  le e n d ő  é le t p á ly á j á n a k  te r é n  m ű k ö d ő k , a z  
ú t r a v a ló  s z e l le m i k in c s e k  m e n n y is é g é n e k  le g i l le té k e s e b b  b í r á ló i  é s  
b ő  ta p a s z ta l á s u k  a la p já n ,  m ó d s z e r ta n i  é s  n e v e lé s ta n i  s z e m p o n tb ó l  
is , a  m in ta s z e r ü s é g  é r t e lm é b e n  v e t t  t a n á r k é p z é s n e k  l e g h iv a to t ta b b  
e sz k ö z e i , le g in k á b b  k é p e s e k  a  ta n á r je lö l t e k e t  a  m e g k iv á n ta tó  i s m e 
r e t e k r e  m e g ta n í t a n i  é s  ő k e t ,  a  s z ü k s é g e s  t a n á c s o k k a l  é s  u t a s í t á 
s o k k a l  e g y ü tt ,  a  t a n í t á s n a k  m i n ta s z a b á s ú  m e s te r s é g é b e  ip a r s z e r ű e n  
b e a v a tn i .
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Kérdezzük azonban, mi oka annak, hogy, míg némelyek majd 
a jelöltek gyakorlati járatlansága és a specifice középiskolai tan
anyagban való tudatlansága, majd az egyetemi tanításnak túlságo
san elméleties, a középiskolák körét meghaladó magas iránya miatt 
panaszkodnak, egyáltalában nem akad olyan, a ki az egyetemi 
tanfolyamnak, mint fölösleges, a jelöltek kiképzését inkább gátló, 
mint előmozdító intézménye ellen szót emelne ? Mert hát mire 
való is az egyetemi cursus, ha a praktikus középiskolai tanárokból 
alakult kar a jelöltet mindenre megtaníthatja, a mire annak szük
sége van? Szélesebb láthatár, a mely kifejezést majd a «magasabb 
színvonal», majd a «magasabb szempontból való áttekintés» kifeje
zéseivel találunk helyettesítve, a legrövidebb és egyúttal a legvelő- 
sebb felelet az adott kérdésre. Csakhogy «a tágabb láthatár» valódi 
czélja a korlátoló bilincsek széttépésével a szabad szárnyra bocsátás 
nagy fontosságú elvének elismerése és alkalmazása.

A mintaszerű egyöntetűség hívei vagy ellentmondanak saját 
alapelveiknek, midőn egyetemi tanfolyamot óhajtanak, vagy el kell 
ismerniök, hogy a tanárjelöltek tudományos kiképzése, az egyetem 
mellőzésével, csakis praktikus középiskolai tanárokra bízható czél- 
szerűen. Hogy minő eredménye lenne az ily intézkedésnek nem 
csupán kulturális szempontból átalában, hanem specifice tanügyi 
szempontból is, arról fölösleges volna vitatkozni.

A tanárjelöltek tudományos kiképzése csak az egyetemi tan
folyamban történhetik sikeresen és az egyetemi életnek kell a 
tapasztalatlan ifjút a férfikornak, az élet hullámaival megküzdeni 
tudó, edzett bajnokává avatni.

A helyes tanításnak az önmunkálkodáson alapuló hamisítatlan 
forrásához vezető biztos utat csakis a tudományágak legmagasabb 
színvonalán levő, a tudományban búvárkodó és azt előrevivő mun
kások ismertethetik meg; ők ébresztethetik és fejleszthetik úttörő 
munkájukkal az ifjúságnak igazi tudásvágyát, az öntevékenység 
alapföltételének e nélkülözhetetlen tényezőjét. Ezek az egyetemi és 
műegyetemi tanárok, semmi esetre sem értvén egyetemi tanárok 
alatt azokat, a kik zavarba jönnének, ha buvárlataikról számot 
kellene adniok, vagy a kik pirúlva tekintenek magántanár-kollégáik, 
vagy akár egyik másik középiskolai tanárnak irodalmi működésére. 
Hanem értem azon úttörő harczosokat, a kik idejük javarészét 
szaktárgyuk fejlesztésének fárasztó munkájával töltvén el, egyedül 
képesek és hivatottak hasonló munkához lelkesítő szikráikkal a 
növendékekben tudományos érzéket ébreszteni, azok gondolatvilágát 
a tudományok felé tartó nemes irányba terelni! Ők vannak hivatva 
a tanúgy világító fáklyáiként szerepelni és nagy bajnak kell tekin
teni, ba mint ilyenek nem mindig szerepelhetnek, valamint nagy 
baj az is, ha a sok szépre és hasznosra megtanított, de az ön- 
tevékenvséggel járó munkálkodáshoz nem szoktatott hallgatóknak
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nincsen érzékük a világító sugaraknak a tudományok szentélyébe 
vezétő fényéhez! És itt kereshetjük a gyakran emlegetett circulus 
vitiosusnak megszakító pontját, a melyben az egyes lánczszemek 
hibáit mindig a szomszédos lánczszemekre hárítva találjuk.

Neveljen a középiskola az önmunkálkodáshoz szoktatott ifja
kat, a kik nem jutalomért vagy calculusért tanulnak és legyen 
képes az egyetem az odatódulók tudományvágyát fölébreszteni és 
kellőkép ápolni! E két követelmény bármelyikében gyökeredző hiá
nyok el nem hárítható bajoknak állandó kűtforrásai. A középiskolai 
tanügy terén fölmerülő egyéb hiányoknak, a silány tankönyvek, 
nem életre való utasítások, vagy akár a helytelen tanterv hatásá
ból eredő bajoknak következményeit a jóravaló tanárnak, nem a 
mankóhoz szoktatott, hanem a saját észjárását követni tudó ta
nárnak ügyes keze kisebb-nagyobb küzdelemmel kisimíthatja, azon
ban lehetetlenség elhárítani az évek hosszú során át különféle 
oldalról érkező serkentéseknek, a tanulás tulajdonképi föladatán 
kívül eső czélokért törekvő serkentéseknek káros következményeit, 
a melyek a nemesebb értelemben vett tanulástól végkép elterelik 
és egyes jelesebb tehetségek kivételével, az egyetemi tanulmányra 
képtelenné teszik a tanulót. A kit gyermekkorától állandóan arra 
szoktattak, hogy mindent pénzért tegyen, attól hiába várjuk, hogy 
egyszerre, magasztos eszmék után indulva, jószívűségből adakozzék, 
épúgv hiába követeljük, hogy az, a ki kis korától fogva megszokta 
a tanulás éltető rúgóját a tanulmányon kívül eső, azzal néha 
össze nem függő czélok utáni törekvésben keresni, egyszerre tudjon 
a tudományok nemes tüzéért lelkesedni!

Bizonyos másrészt, hogy a kellőkép előkészített hallgató sem 
érheti el czélját az egyetemen, ha nincsen a tudománynak úttörő 
munkása, a ki őt a tudományok szentélyébe bevezesse, és nem 
érvén el czélját az egyetemen, nem bírhat azzal a tudományos 
képzettséggel, a melylyel a tanári pályára lépnie kellene. Az ily 
hiánynak káros hatása el nem hárítható és be kell látni, hogy az 
említett első föltételhez, mely szerint a középiskola ne az elérendő 
jutalomért nevelje az ifjúságot, legott fűződik, a tanügy virágzá
sának második elengedhetlen föltétele gyanánt, az egyetemi tan
székek czélszerű betöltésének és ápolásának kérdése.

A munkában ismervén föl a helyes tanításnak kiapadhatatlan 
forrását, az egyetemi oktatásban kell keresnünk a legbensőbb 
hatású impulsust a leendő életpályához. Nem a felnőttek óvodái
nak, a gyakorló iskolák és internatusok egyöntetű dressuráiban, 
hanem a tudományos búvárkodásnak lélekemelő munkájában. 
Valóban, az egyetemi tanfolyam nem csupán a tudományos kikép
zéssel járó szélesebb láthatár miatt, hanem azért is szükséges, mert 
kijelöli a tanítás valódi forrásához vezető hamisítatlan utat, azok
ban az esetekben is, a melyekben nem a pályához való hajlam.



418

hanem egyéb körülmények voltak irányadók pályaválasztáskor. 
Mert hát hol is kereshetjük a hibás választás folytán az életpá
lyához megkivántató hajlamok és tehetségek hiányait helyettesíteni 
hivatott tényezőknek igazi tárházát? Melyik az a forrás, a mely 
a  természet ajándékainak hiányait, ha nem is pótolja, legalább a 
körülményeknek megfelelőleg némikép egyengeti? Elképzelhető e 
józan észszel, hogy az, a ki nem érez hivatást a tanári pályához, 
a gyakorlati tanítások dressurájának émelygős munkájában kapjon 
kedvet a tanításhoz ? Vagy talán helyesnek ismerjük el azt a kö
vetelményt, mely szerint ilyen, nem csekély számú esetekben, a 
tanárjelölt, vagy akár a kezdő tanár, visszalépjen a térről, mely 
természetével nem egyezik és más pályát válaszszon ? Tudományos 
kiképzés alatt nem értendő annak a követelménynek betöltése, 
melynél fogva a jelölt szakmájának minden egyes részében tüze
tes oktatást nyerjen, még akkor sem, ha azok között a közép
iskolában előadandó egynémely tárgy szerepelne. Nem képzelhető 
ugyanis, hogy az, a ki szakmájának egyes ágait tudományos ala
possággal művelte, megismerkedett a kútfőkkel és munkálkodásá
nak alapján beleélte magát a kutatás és előrehaladás munkájába, 
gyámoltalannak mutatkozzék ugyanannak a szakmának egyéb 
ágaiban, bár kétséget nem szenved, hogy egyes specialis ágak izo
lált voltuknál fogva külön egyetemi tanszéket követelnek. A tudo
mányos kiképzésben is nem a mennyiség, hanem a tárgyalást 
kisérő szellem a lényeges; Prometheus égő fáklyájának egy csillogó 
atomja, a mely a tudománynak soha nem lankadó harczosává 
avatja a lelkiismeretes hallgatót. Határozott mennyiségű tananyag
nak tüzetes kijelölése és pontos befejezése nem is egyezik az egye
temi tanfolyammal és a megkivántató idő hiányában nem is lehet
séges. A tanári vizsgálatokra vonatkozó «pontosan megfelelt», «jól 
elkészült», «sokat tud» vagy ezekhez hasonló kitételeknek gyakran 
a véletlenül fölmerült körülmények betudása nélkül lehet csak 
jogosult értelmük és ha a vizsgálatok eredményét a jelöltnek majd 
javára, majd kárára felötlő mellékes körülmények esélyeitől elkü
löníteni kívánjuk, nincs más mód. mint a vizsgálati szabályoknak 
olyatén módosítása, mely szerint a követelmények természetes 
mértéke az önállóság és szabad gondolkodás bizonyítékaiban jusson 
érvényre a vizsgálatokon.

A nagy kiterjedésű tananyaghalmazban inkább felületesen, 
mint behatóan tájékozott jelölt, kinek sikeres vizsgálatához a föl
merült mellék-körülmények szerencsés játékának nem csekély befo
lyása volt, előbb lesz hajlandó a kötelességszerű, nem megked
velt, hanem súlyos adóként rárótt és tehernek tekintett tananyag 
további ápolásától szabadulni, semmint ugyanannak a tárgynak egyes 
ágaiban búvárkodó, a tudományos kutatás eszközeivel megismer
kedett, önállóan működő jelölt, a kire nézve a mostoha körűimé-



419

nyéknek különös találkozása szükséges, hogy tudományos ihlettől 
átszellemült munkálkodását abbanhagyván. a hétköznapi tengődés- 
nek silány ösvényére tereitessék. Az az ellenvetés, hogy ily módon 
nem a középiskolához való tudósokat nevelne az egyetem, bár
mily súlyosnak láttassák is, elveszti értékét, ha megfontoljuk, hogy 
az ily jelölt megfelel a helyes tanítás alapfeltételéhez fűződő köve
telménynek, az öntevékenységgel járó munkálkodás ápolásának és 
a szaktárgyának egyes ágaiban jártas, tudományos képzettségénél 
fogva sikeresen fog haladni a többi részekben is. Nem a tudomány 
buzgó munkásaitól kell félteni a tanügyet, a kik irodalmi műkö
désükkel is hivatva vannak a tanügynek jeles szolgálatokat tenni, 
hanem inkább azoktól, a kik nem eléggé behatóan ismerkedtek 
meg szaktárgyukkal.

Gondoskodni kell mindenekelőtt és minden áron, hogy a 
jelölt egyetemi tanulmányaiban az anyagi gondok és a megélhetés 
harczának keserű gyötrelmeitől, úgyszintén a beható tanulmányo
zást gátló mellék-foglalkozásnak időtrabló bilincseitől szabaduljon. 
Gondoskodni kell, hogy a tanári vizsgálat, menetében és a vizs
gálat sikerének megítélésében az önállóság és szabad gondolkodás 
jelszavának valódi értelme jusson érvényre; hogy a vizsgálati tan
anyag-mennyiség az egyetemi tanfolyamban előadottak, avagy elő
adhatók kiterjedésének és a rendelkezésre levő időnek viszonyához 
mérten méltányosan megállapított legyen. Azt a vizsgálatot kell 
sikerültnek nevezni, a mely az önmunkássággal járó tudományos 
búvárkodásnak kétségtelen tanújeleivel tündöklik, a mely vizsgálat 
becsesebb a közönséges értelemben vett examennál, még akkor 
is, ha a jelölt búvárlatának körét szabadon választaná.

A tudományban búvárkodó tudós nem vonható el működé
sének szabadon választott teréről és épen ezért kellő számú tan
székek fölállítása válik szükségessé. Kívánatos, hogy a tudomány 
legmagasabb niveauján álló munkások, kik oly sok ízben hangoz
tattak majd alaposan megokolt, majd könnyedén odavetett, a közép
iskolai tanítást sújtó állításokat, a hazai tanügy virágzásának érde
kében ne tagadják meg a segítő kezet akkor, midőn nem vádak 
emeléséről, hanem azok okainak orvoslásáról van szó!

(Budapest.) Mendlik Ferencz.

P A E D A G O G U S  I G A Z G A T Ó K .

A  g y a k o r l a t i  t a n á r k é p z é s  k é r d é s e .

A tanárképzés felől megindított vitára valóban büszke lehet 
egyesületünk; már magán a közgyűlésen is oly nagy arányokat 
öltött, oly magas színvonalra emelkedett, mint kevés vita nemcsak 
a tanügy terén, hanem bármely tudomány és átalában a közélet



420

kérdései körében. Azóta pedig nem jelent meg az egyesületi Köz
lönynek oly füzete, mely a vitában fölmerült eszmék tisztázásához 
hozzá ne járult volna kiváló tanügyi férfiaktól eredő figyelemre 
méltó felszólalásokkal.

Azonban a közgyűlésen is, a Közlönyben is a Kármántól 
megvilágított és a közgyűléstől elfogadott tételek között legkeve
sebb figyelemben részesült, a többi mellett mintegy háttérbe sző
rűit a harmadik, mely az előadó fogalmazásában így hangzik: 
*A gyakorlati év, különösen a paedagógiai belátás, tapintat 
és ügyesség elsajátításának szempontjából szervezendő egyes 
jelesebb gymnasiumainkban. » Nem akarom a gyakorlati év, vagy 
közönséges nevén a próbaév rendkívüli fontosságát fejtegetni, csak 
ismétlem, hogy e kérdésnek a vitában eddigelé kevés hely jutott; 
maga Kármán is legrövidebb ideig foglalkozott véle; különösen 
elmulasztotta részletesen kifejteni, hogy miként gondolja szervez- 
hetőnek e próbaévet, és hogy mi mindennel volna ellátandó azon 
középiskola, melyre a gyakorló tanárjelöltek képzése reábizatnék. 
Mindössze azt az átalános követelményt állítja fel, hogy a próba
évesek befogadására hivatott intézetben meg kell a jelöltnek talál
nia mindazt, a mire neki a gyakorlati kiképzés szempontjából 
szüksége van, jó könyvtárt, belátást az iskolának, a tanárnak mun
kásságába, felügyeletet, midőn a tanítás terén az első lépéseket 
teszi, útmutatást a gyakorlati munkásságban.*

Valóban mind arra, a mit Kármán elsorol, szüksége van a 
próbaévesnek, de a gyakorlati év szervezését ezzel nem tartom 
befejezettnek, valamint azzal sem, ha a közgyűlés egyik felszólaló 
tagjának, Endrei Ákosnak indítványa bele is kerülne a tanárvizs
gálati szabályzatba, hogy t. i. középiskolai gyakorlatban eltöltött 
próbaév nélkül senki se nyerhessen tanári oklevelet, sőt azzal sem, 
ha Spitkó óhajtása szerint nehány középiskolai középponton, a tan
kerületi főigazgatóságok székhelyein paedagógiai könyvtárak állíta
nának is fel, ámbár mindkét indítványt egészen helyén valónak 
találom. Mindez csak másodrendű föltétel azon legfőbb követel
ményhez képest, hogy a próbaévesek a gyakorlati képzéssel meg
bízott intézetben, — mondjuk -— a gyakorló középiskolában ne 
csak bőséges könyvtárt és másnemű gazdag berendezést találja
nak, hanem első sorban paedagógiai vezetőt. Könnyebb meg
értés végett csak az eddigelé egyedül álló budapesti gyakorló 
iskolára, a némelyektől gúnyból, de a magyar tanárság legnagyobb 
részétől tiszteletből m intagymnasiumnak nevezett intézetre hivat
kozom. Képzeljük el csak a mintagymnasiumot paedagógiai veze
tője nélkül, az annyiunk által mesterünk gyanánt tisztelt, de fáj
dalom, nem kevés tanár által félreértett és meghurczolt Kármán

* Lásd a Tanáregy. közi. f. évi I. sz. 73. lap.
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nélkül; s a mintagymnasium minden gazdag gyűjteménye, fényes 
berendezések, sőt nagytehetségű és kiváló hírű szaktanáraival együtt 
sem lesz többé gyakorló iskola, hanem csak egy kitűnően felsze- 
szerelt és kitűnő tanerőkkel ellátott csonka gymnasium.

Paédagogiai vezető tehát a lelke minden gyakorló közép
iskolának és e szerint a gyakorlati tanárképzés kérdése nem old
ható meg máskép, minthogy a közoktatási kormány kijelöl több 
jól berendezett és jóhírű intézetet gyakorló középiskolául, kinevez 
mindegyikbe egy átalános képzettségű, mély paedagógiai elméleti 
tudománynyal rendelkező, a gyakorlati tanításbeli ügyességről is híres 
középiskolai tanárt paedagógiai vezetőül és utasítaná a tanárvizsgáló 
bizottságot, hogy tanári oklevelet csak oly jelöltnek állítson ki, a ki a ki
jelölt gyakorló középiskolák valamelyikén sikerrel töltötte el a próba
évet. Budapest után természetesen Kolozsvárt kellene az első 
gyakorló középiskolának felállania, mivel ott a próbaéves egyetemi 
tanulmányaiban is tovább képezhetné magát és mivel ott egyéb
ként is sokkal több segédeszköz áll rendelkezésére. Csakhogy 
Kolozsvárt nincsen állami középiskola és így valamely felekezeti 
intézetre kellene reábízni a gyakorlati tanárképzés nagyfontosságú 
feladatát, a mi ellen nekem elvileg nem volna kifogásom, hanem 
előre látom, hogy ilyen állami megbízás bajosan volna megegyez
tethető az ottani középiskolák autonómiájával és felekezeti jelle
gével. Azonban van hál’ istennek hazánkban elég tanügyi központ 
— hogy csak Debreczent és Szegedet említsem — a hol a próba
éves tanárjelölt nem látna hiányt a legszükségesebb segédeszkö
zökben, és a hol egyúttal különböző irányú és jellegű középiskolák 
tanulmányazására is alkalmat találna. E két helyet annál figye
lemre méltóbbnak tartom, mivel Fialovszkynak a közgyűlésen is 
hangoztatott nézetéhez csatlakozva, kívánatosnak vélem, hogy a 
hazánknak leginkább vegyes ajkú vidékeiről került és a főváros 
kozmopolita levegőjében növekedett tanárjelöltek legalább egy évig 
merüljenek bele a nyelvben még hamisítatlan, érzésben is romlat
lan magyarságnak regeneráló szellemébe.

Paedagogus igazgatóknak nevezem e sorok czímében a pae- 
dagogiai vezetőket és e névvel egyszersmind reá mutatok a gya
korló középiskolában elfoglalandó helyökre és betöltendő hivatá
sukra. A paedagógiai vezetők igazgatói czímmel és fizetéssel 
neveztetnének ki és feladatuk nemcsak a próbaéves tanárjelöltek 
gyakorlati kiképzésére szorítkoznék, hanem kiterjedne az egész 
intézetnek szellemi igazgatására; az ő kötelességük volna a próba
éveseken kívül különösen a kezdő tanárokat a didaktika bonyo
dalmas kérdéseiben eligazítani, ugyancsak az ő kötelességök volna 
folytonos hospitálás útján az intézet szellemi állapotával behatóan 
megismerkedni, a tanárok szerteágazó működésében egyöntetűséget 
létesíteni, a szaktárgyak különváló csoportjait sokszorosan egybe-
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kapcsoltatni, a methodikus tanításra maguknak is heti nehány óra 
tanítása által példát szolgáltatni.

De hiszen mindez — kiált föl e sorok olvasója — a rendes 
igazgató hivatásához tartozik. Igaz, oda tartozik, de az is igaz, 
hogy e hivatást az igazgatók legislegnagyobb része nem tudja és 
nem bírja teljesíteni; nem tudja, mert hiányzik hozzá elméleti 
paedagogiai képzettsége, de még inkább áll az, hogy nem bírja, 
mert hiányzik hozzá a physikai ideje. Ezen nincs mit csodálkozni, 
mert hogy az igazgató minden feladatának megfeleljen, az Egyet. 
Közokt. Szemle paedagogiai aphorismája szerint, * olyan csodálatos 
lénynek kellene lenni, a ki gondjait egyaránt ki tudja terjeszteni 
a tüzelőfa minőségére, tantermek kisöpörtetésére és a didaktikai 
szabályoknak miként való megtartására. Különben is a mai rend
szer szerint egy teljes középiskolának lelkiismeretes administrá- 
tiója annyi terhet, kivált irodai munkát, annyi anyagi felelősséget 
rak az igazgató vállaira, hogy az igazgatónak, ha csak kissé pe
dans is, legfontosabb kötelességeire, hospitálásra, kezdő tanárok 
útbaigazítására, a tanárok és tantárgyak közötti ellentéteknek con- 
ferentián való kiegyenlítésére, szóval a szellemi vezetésre a leg
jobb akarattal sem marad ideje. így áll a dolog minden teljes 
gymnasiumban és reáliskolában és ha már ezekben is az igazgatónak 
két körbe vágó feladatát csak az egyiknek többé-kevésbé feláldo
zásával képes teljesíteni, természetesnek fogja tartani mindenki 
azon óhajtásomat, hogy a gyakorló középiskolákul kiszemelt inté
zetekben válaszsza el teljesen a közoktatási kormány az admi
nistrativ igazgatást a szellemi vezetéstől, annál is inkább, mivel 
maguknak a próbaéveseknek gyakorlati kiképzése is majdnem egy 
egész embert lefoglal.

A kik a kettős vezetéstől az intézet fegyelmét és rendjét fél
tik, azok gondoljanak a franczia lycée-ekre és collége-ekre, a melyek
ben rendszerint szintén külön van választva az anyagi és szellemi 
igazgatás. Azonban addig, a míg a mi középiskoláink megenged
hetik maguknak a kettős igazgatás fényűzését, a míg minden gym
nasiumban és reáliskolában paedagogiai igazgatót találnánk, ne 
terjeszszük óhajtásunkat messzibbre a lehetségesnél, egyelőre eléged
jünk meg azzal, ha a közoktatási kormány három-négy közép
iskolához paedagogiai vezetőket nevez ki és ez által a budapesti 
mintagymnasiumon kívül még három-négy kisebbrendű gyakorló 
középiskolának veti meg az alapját.

(Debreczen.) Kardos Albert.

* 1891. évf. 763. lap.
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EGY ANONYM PANASZTEAT A KÖZÉPISKOLÁK ELLEN
1824-BEN.

Az újabb időben a napilapok, az időközi sajtó, a gymn. Érte
sítők, a tanulmányi szaklapok, a tanári körök és gyűlések úgy az 
oktatás, mint a nevelés sikerének érdekéből állandóan napirenden
tartották az iskolának a szülőkkel való érintkezésének a szükségességét 
és viszont. Marad azonban minden a réginél. Protectiós világban 
élünk. Ezt az iskolánál kezdjük s kiviszszük az életbe is. Akárki
mit mondjon, eltagadhatatlan tény az, hogy a szülők gyermekeik
iskoláztatásánál általánosságban mondva édes-keveset törődnek a 
középiskolai disciplinák alapos elsajátításával, a fődolog az mindig, 
majdnem mindenütt, tisztelet a csekély kivételeknek, hogy a gyerm ekek  
felsőbb osztá lyra  jogosító elégséges b izony ítvány t m u tassanak fe l a 
tanév végén.

Ha esetleg egyik-másik tanuló jól tanul, a szülő már nem látja 
szükségét annak, hogy az iskolával érintkezzék.

A viselet mellékes dolognak látszik; pedig az életben a jellem, 
a kötelességérzet, a munkaszeretet, a pontosság és megbízhatóság a 
komoly emberek előtt mégis csak a legjobb ajánlólevelek.

Ha a tanuló az első öt ellenőrző tanácskozásból intő czédulá- 
kat, vagy elégtelen eredményű Értesítőket hoz a szülői házba, még 
mindez gondolkodóba nem ejti az egyéb életgondokkal terhelt szülő
ket ; csak „in articulo m ortis11 junius közepe táján kérdezősködnek, 
hogy miként tanul gyermekük, közönségesen akkor, mikor már a 
mulasztottak pótlására nincsen elegendő idő. Ilyenkor rendszerint kérésre 
fogják a szülők a dolgot, vagy befolyásos emberek közbelépését keresik 
a felsőbb osztályra jogosító elégséges bizonyítvány kieszközlésére.

Bár van is középiskolai törvényünk, a középiskolák még sem 
állanak egy kalap alatt. Községi, felekezeti tanintézetek bizonyos dol
gokra nézve feszélytelenebbek. Ezen intézetek tanárai, mert dotatiójuk 
csekélyebb az állami intézetek tanáraiénál, a gyöngébb tanulókkal 
végzett korrepetitiók czímén mellékforrásokat nyitnak maguknak. Ez 
tiltott, de rendszerint tűrt dolog. Különösen ott, a hol e szokásnak 
erős, traditionalis jellege van. A korrepetitiók alatt nem az egyes 
tanulóknak oktatását, de több rendes tanulónak együttes magántanítá
sát értjük. A korrepetitiókat már 100 esztendeje tiltja a tanügyi kor
mány, a publicum is perhorreskálja ezeket, de azért bizonyos helye
ken még mindig meleg ágyakat találnak. Ott, a hol az ily korrepeti
tiók divatosak, a jobb módú szülők 50— 100 frt korrepetitionalis díj 
mellett korrepetálásokra behatják rendesen gyengébb tehetségű vagy 
hanyagabb gyermekeiket, azon feltevésben, hogy ez által gyermekük 
az osztályban való visszamaradás ellen már assecuráltatott.

Ha valamely tanuló beiratkozott már a korrepetitióra, ennek 
szülei már most vajmi keveset törődnek gyermekük iskolai előmene-
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telével és ebből folyólag épen nem látják szükségét annak, hogy 
időnkint gyermekük iskolai állásáról az iskolai elöljáróságnál kérde
zősködjenek.

Hisz megfizette a tanuló a korrepetitionalis díjat, már most a 
tanár gondja az, hogy a tanuló elégséges bizonyítványt mutasson fe l; 
de ha megtörténik az, hogy egyik - másik korrepetitióra bejegy
zett tanuló mégis megbukik, rendesen nyomban jár ezzel a recrimi- 
natió és ez mindig igy volt és marad ezentúl is, m íg a tanárvilágot 
m in d en ü tt végzett m u n ká ja  szerin t egyform án és tisztességcsen d íja zn i 
nem  fog ják  és a tanügy i korm ány is haszta lan fogja  korlá tozn i a z  
in téze tek tömeges korrepetálásait m inda d d ig , m ig  törvényileg nem  tud ja  
m in d en ü tt b iztosítan i a tanárok tisztességes dutatióját.

Szabadjon e helyütt múltjánál és érdekességénél fogva egy 
1824-ik évben a m. kir. Helytartótanácshoz a korrepetitiók ellen 
beadott ily recriminationalis panasziratot publicálni, mely világosan 
mutatja, hogy az emberek mindig ugyanazok maradnak és az iskolák
ban gyökeret vert visszaélés jellegével biró szokások mily nehezen 
irthatok, és rendesen túlélik a kormány tiltó intézkedéseit is.

Érdekes ez okmány azért is, mert a mai állapotokkal való 
összehasonlításból látjuk, hogy hol és mennyit haladtunk, hogy a fél
századot meghaladó idő alatt mennyit tisztultak a fonák nézetek, de 
azt is látjuk, hogy bizonyos helytelenségeket állandóan gyomlálnunk 
kell és vonjuk le mindannyian, a kiket illet, e panasziratból az üdvös- 
séges tanulságot is.

Felséges Magyar Helytartó Tanács !
Melly Káros és veszedelmes légyen azon vissza-élés, hogy a Profes- 

soroknak mind világiaknak, mind szerzeteseknek megengedtetik, hogy privata- 
Repetitiót tarthassanak, ezekből bőven kiteczik.

1- ör. Hogy ez lévén a Professoroknak modus acquirendi azon ipar
kodnak. minden móddal végbe-viszik, hogy azon ifiakat, a kik nem járnak 
a repetitioban, minden módon vexályák, confundálvák minden érdemek felül.

2- or. A Repetitionak dijja közönségesen 100 vagy 60 forint; már 
légyen egy atyának, mind többeknek köztünk vagyon 6 fia. már ha azt 
akarja, hogy a fiai jól classifikálva legyenek, repetitiohan kell őket küldeni, 
és azokért minden haszon nélkül 360, vagy több forintokat kell fizetni; 
azon kívül a profesorok könyveit, mellyeket erőszakosan a Tanulókkal drága 
pénzen megvétetik, és a ki magától a Profesortúl nem vesz könvvet, az ne 
is reménlye, hogy első klasisba jusson ; hogy a repetitio haszon nélkül és 
hogy Káros légyen, abból is kiteczik, hogy azon ifiu. a ki repetái, ha mind
gyárt igen keveset tud is, még is első klasisba jön, és azoknak, a kik nem 
repetáinak, ámbár többet tudnak és jobban tanulyanak eleiben tétetik, az 
examentben minden módon elősegítetik; megtudván előre, melyik kérdés fog 
nekik adatni.

3- or. Az ollyan ifió. aki repetitiohan jár. nem iparkodik a tanulásban, 
elhenyéli magát, bízván, hogy akár tanul, akár nem. mégis első klasisban, 
vagy éppen Eminens fog lenni, ha a szülők a Profesort spendirozák. és 
azért is gyakorta több szám Eminenseket is tesznek. De nézzük, miben 
áll és mi módon vétetik végbe a repetitio, a Profesor többnyire meséz. vagy 
mással diktáltat, és irattat vélek, vagy éppen a repetenseket magokat hagya 
betsukván őket, és más deákra bízza, maga pedig a Profesor másut másban
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foglalatoskodik; igy eltelik az óra, tsak a fizetés meglegyen, a repetitio 
akár hogyan megyen, avval sémit sem gondol.

4- er. Hogy ezen repetitio más szegény deákoknak is károkra legyen, 
bizonyos, mert a repetenseknek nem fogadnak instruktort vagy correpetenst, 
mivel hogy a Profesorokhoz jár. az instrucktor szükségtelen, igy a szegény 
deákok conditio nélkül maradnak.

5- ör. Hogy a Profesorok ezen accidensek nélkül, mellyek a repetitio- 
bul summáson bejönnek, el lehetnek, és nekik nem szükségesek, ez bizo
nyos, mert vannak némely jó lelkű profesorok, a kik repetitio nélkül taní
tanak ; a világiaknak nem szükséges a repetitioért való fizetés, mivel ele
gendő becsületes fizetések vagyon, mellybül gazdálkodva sorsokhoz képest 
elélhetnek, de feleségeiket, leánvaikat pompásan selyemben jártatni azért 
is, hogy az ifiakat eltsábítsák minden költséges mulatságokban jelen lenni, 
és sorsok fellyül fényes életet viselni, nem illendő, és nem is szükséges.

A szerzeteseknek éppen nem szükséges a Repetitiokbúl bejövendő 
költség, mert azok a szerzettül elegendőképpen eltartatnak, és ezen jövedel
mek tsak magok kényére költik el vakatzióban. utazásokban, játékban, és 
más mulatságokban eszem-iszomra, a mely mint szerzeteseknek, a kinek a 
votuma szegénység és szüzesség, úgyis Regulája szerint az illyenek tiltatnak ; 
azért ezeket által látván néhai ditsőséges boldog emlékezetű 2-dik József 
császár mint a Repetitiokat. mint a defensiókat. mellyek szinte egyre men
nek, eltiltotta és mégis akkor a deákok többet tudtak, és jobban iparkodtak, 
mint mostanában, azt tapasztaljuk mindnyájan.

6- szor. A Profesorok a temetésekből is hasznot keresnek, mert midőn 
a halottat Deákaival kísérik minden Profesor a két forintyát, a Direktor pedig 
a három forintyát megvárja; a szegény deákok pedig üdőt mulasztanak, és 
télen rósz üdőben fáznak, lábokat elfagyaztyák, és evvel is szülőiknek kárt, 
és az ifiaknak szenvedést okoznak, melly eset sok fiakon már meg
történt.

7- szer. Találtatnak a Profesorok közül, kivált a szerzetesek közt, kik 
vagy nem alkalmatosak a tanításra, vagy nincsen kedvek tanítani, vagy 
már elöregedtek, és a mit tudtak el felejtik, de kéntelenségbül kell nékik 
ezen vesződséget űzni, folytatni, az illyenek a tanítással éppen semmit sem 
gondolnak, akár tanulnak alattavalói, akár nem, és ezeket bosszuságokbúl 
ütik, verik, vexallyák, illetlenül bánnak vélek, attul nem tartván, hogy 
kenyereket elveszítsék, mivel a szerzeteseknek amúgy is örökös kenyerek 
vagyon, akár tanítanak, akár nem.

A világiakra pedig éppen kevés Felvigyázat vagyon, azért vannak 
némely öreg Profesorok az Úniversitásban, és Akadémiákban, a kik már a 
tanítást meg-unták, vagy el-öregedtek, elhibásodtak és a tanítások is tsak 
imigy értelmetlenül mégyen, az ifiak kárával, és sokszor azért későn jönnek, 
és alig töltenek az iskolába egy fertályt vagy éppen el-maradnak, mivel a 
tanítást már megunták, az ilyeneket kár megtartani, nekik fizetni, és az 
Akadémiákból az Úniversitásban promoveálni. és más fiatalabbakat, de alkal- 
matosabbakat a tanításra miattok elhagyni. Hasznosabb volna a szerzetesek
től az iskolákat egészen elvenni, és azokat vokatziojokhoz képest más köte
lességekre rendelni, és repetitiokat fel-állitani, és azokbúl értelmeseket, alkal
matosakat tanítóknak választani, a kiket, ha roszul viselnék magokat mindig 
ki-lehetne adni, hanem a szerzetesek fizetnék a Profesorokat, Repetenseket, 
kiknek jobb fizetése lehetne, mint most vagyon, és mégis elegendő lenne a 
szerzeteseknek akkor is. az elöregedett hibás Profesoroknak penziojokat, ha 
a szerzetesek fizetni elégtelenek lennének, fizethetnék a gazdag jövedelmű 
Prépostok, Kanonokok.

Ezeket kivánván a Felséges Magyar Tanáts eleibe adni, és kérni, hogy 
ezen hibákat Ő Felsége eleibe terjesztetni és attúl ezekben hathatós orvoslás
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el-közelni méltosztasson az országnak boldogulásáért, és a szülőknek vigasz
talására.

Alázatos szolgái, gyermekeiknek iskolába járató Attyák és szülők. 
Ezen anonym feljelentés 31419/1824 decz. 28. kelt helytartó tanácsi 

rendelettel közöltetett a középiskolákkal.
(Zsolna.) Csuka K ároly.

A KÖZÉPHATÁRIDŐSZÁMÍTÁS TANÍTÁSA.

A kamatláb és discontláb fogalmának meg nem különbözteté- 
séből származó ellentmondás a középhatáridő számításánál is nyil
vánul. A középhatáridő meghatározásánál a rendes eljárás a követ
kező : ha

Tt, T2, T3 stb. jelentik az
nt , n2, n3 stb. időegység múlva lejáró tőkéket, akkor a 

középhatáridőt vagyis a z o n  id ő p o n to t, m e ly b e n  T x +  T 3 -f- T 3 +  s tb . 
(a tő k é k  n é v é r té k e in e k  ö sszeg e) esed ék es, h o g y  a z  eg yes tő k ék  é r té k e in e k  
ö ssze g é v e l e g y e n é r té k ű  le g y e n , a következő okoskodással határozzák meg : 

Tt tőke nj idő alatt ugyanannyit kamatozik, mint Tt n, | .j, м „
4*2 я  n 2 I! я  я  я  II ^ 8  D 2 | ' ^  >>  í
rp  m  I csa b c  ^
^ 3  n  n 3 » n  7’ » r> ^-3 n 3 ' й  ®

stb., és így Tj +  T2 +  T3 +  stb. n időegység alatt ugyanannyit kama
tozik, mint Ti +  T2 n2 -f T3 n3 +  . . . stb. e g y  időegység alatt, 
és mivel a kamat arányos a tőkével és idővel, következik, hogy 

n _  Ti Di +  T2 n2 +  T3 n3 +  . , .
T! +  T2 +  Ts 4 - .............

Ezen okoskodásnál azonban egy nagy elvi hiba van, t. i. az, hogy 
a kamat arányos ugyan az idővel és a tőkével, de nem a  k a m a tta l  
m e g s z a p o r o d o t t  tő k év e l. Ha ugyanis к jelenti a tj tőkének nx időegy
ségre szóló kamatját, vagyis

akkor természetes, hogy a kamat ugyanaz, ha tt helyett tx ^  — t és 
nj helyett 1-t teszek, de ha

Tl =  tl + 4 v p =  tl(100 + ъ Л  
1 1 100 1 100

értékből a tt-t helyettesítjük, kapjuk
k =  Ti P

100 +  nt p’
mely más kamatot ád, mihelyt Tj helyett Tt nx és nt =  1 helyet- 
tesíttetik. Az eljárás helytelen voltát minden tankönyviró érezte. 
Némelyek úgy véltek segíteni a dolgon, hogy átvették a német tan
könyvekből a „ C a p ita l  ohn e Z in s e n “ elnevezést, hogy t. i. az idő
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egység múlva lejáró T, tőke nem foglalja magában a kamatot és ezen 
idő alatt nem kamatozik; ennek természetesen nincsen semmi értelme. 
Mások pedig, hogy ellentmondásba ne keveredjenek, a feladatot úgy 
fogalmazták, hogy adok kölcsön t1 irtot nx, t2-t n2, t3-t n3 stb. időre, 
mennyi időre kell tx +  t2 +  t3 +  . . . stb. összeget kölcsön adni, 
hogy ugyanannyit kamatozzék, mint az egyes tőkék összesen? Csak
hogy igy fogalmazva a feladatnak első sorban nincsen gyakorlati értelme, 
másodsorban pedig a nyert idő nem középhatáridő, mert u g y a tj ,t2, 
t3 stb. mint a tj +  t2 +  t8 +  • • • stb. tőkék azonnal esedékesek, 
pedig a középhatáridő azon időpontot jelenti, melyben a tőkék 
összege a tj +  t2 -j- t3 +  . . . stb. tőke esedékes. Hogy a közép
határidő alatt csakis az elébb említett időpontot kell érteni, abban 
eltérés nincs, a kamatos-kamatszámításnál mindenki ezen értelmezését 
adja. Nézetem szerint a középhatáridő-számítást nem a kamatszámítás 
után, hanem a váltószámítás után kell tárgyalni, mert a középhatáridő 
meghatározásául a gyakorlatban is nem a kamatláb, hanem a discontláb 
szolgál alapul, a discontláb pedig a visszafizetendő összeggel, a névér
tékkel arányos. A discontszámításból a tanuló ismeri azt, hogy a discont 
egyenlő a váltó névértéke és napok szorzata (discontszám) osztva az 
úgynevezett kulcsszámmal, továbbá tudja, hogy ha több váltót kell 
escomptálnunk, nem szükséges minden egyes váltónak discontját külön- 
külön meghatározni, hanem elégséges, ha az egyes váltóösszeg és napok 
szorzatának (discontszámok) összegét elosztjuk a kulcsszámmal. Ezen 
két dolog ismerete teljesen elég a középhatáridő meghatározásához. 
Ha van pl. egy 4000 frtos váltóm, mely lejár szept. 12-én. továbbá 
van 10,000 frtos váltóm, mely lejár okt. 17-én, kérdés: mikor kell 
lejárni az 14,000 frtos váltónak, mely e két váltóval egyenértékű ? 
A 14,000 frtos váltó akkor egyenértékű a két váltóval, ha annak 
escomptált értéke bárm ely időre számítva egyenlő a két váltónak 
escomptált értékével ugyanarra az időre számítva. Mivel a két váltó 
névértéke szintén 14000 frt, az escomptált értékek csak akkor lesznek 
egyenlők, ha a két váltó discontja is egyenlő annak az egy váltónak 
discontjával, vagy mivel a discontot a discontszámból nyerjük ugyan 
annak a kulcsszámnak osztása által, kell, hogy a két váltó discont- 
száma egyenlő legyen a 14000 frtos váltónak discontszámával. Hatá
rozzuk meg tehát a két váltó discontszámát pl. szept 12-re.

frt 4000 pr szept. 12, nap. 0 szám 0 
я 10000 „ októb. 17, „ 35 „ 350,000

discont szám 350,000;
e 350,000 egyszersmind a 14000 frtos váltónak discontszáma, a discont
szám a névérték és napok szorzata, tehát a napok száma vagyis a 
középhatáridő 350,000: 14000 =  25 nap, azaz okt. 7-en.

A feladat megoldásából kitűnik, hogy kiindulási pontúi bármely időt 
választhatunk, továbbá, hogy a középhatáridő független a discontlábtól. 

(Budapest.) Bogyó S a m u .
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I S M E R T E T É S E K .

H azai m üvek .

Homeros lliasa. A nagym. vallás- és közokt. m. k. minister 
úr megbízásából bő szemelvényekben fordította, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta dr. Csengeri János. Preller jun. eredeti képei
vel Budapest, 1891. Eggenberger. Ára 1 forint 40. — Homeros 
Odysseiája. Fordította és jegyzetekkel kisérte dr. Gyomlai Gyula. 
Preller képeivel. Budapest, 1891. Eggenberger.

Készséggel elismerjük, liogy a fordítók derekasan dolgoztak. 
Csengeri bevezetése a maga rövidségében igen jó, a tárgy alapos 
ismeretével, helyes ítélettel s világosan van Írva. Igazi élvezettel olvastuk. 
Számos érdekes jegyzettel kiséri igen magyaros s folyékony fordítását. 
Gyomlai munkája is dicséretes. Senkivel sem akarjuk elhitetni, hogy 
a két fordítást összehasonlítottuk az eredetivel. De itt-ott mégis hason
lítottunk. Nem is akarjuk elhallgatni, hogy az Odysseia hatodik énekének 
123. és 124-ik sorait a fordító kihagyta, mi ott zavaróan hat. Azt sem 
tudjuk, hogy miért kellett az egész 8-ik éneket csak rövid kivonat
ban adni, pedig a vak lantos éneke, kit a Múzsa szeme világától 
megfosztott, de „édes énekre“ tanított, s mind az, mi éneklésével 
összefügg, a phaiakok versenrjátékai Nausikaa és Odysseus párbeszé
deivel együtt ép úgy megérdemelték, hogy teljesen lefordítsuk, mint 
akármely más részlet. De hogy homéri szóval éljünk „lelkünk nem 
ösztönöz“ a fordítás részleteinek fejtegetésére. Általános benyomá
sunk igen kedvező és hiszszük, hogy a részletes foglalkozás után több 
alkalmunk volna az érdemek kiemelésére, mint a hiányok feszegeté- 
sére. Különben is tisztelettel tartozunk minden önmegtagadással vég
zett becsületes munka iránt. Tudjuk, hogy a fordítók mint kiváló 
szakemberek szeretik tudományukat és igy fölteszszük róluk, hogy 
szívesebben fordították volna idejűket és erejöket a szöveg megérté
sének elősegítésére, semhogy a surrogatum tanfolyam számára homerosi 
pótkávét készítsenek. Hellenistáink fölött megnehezült az idők járása. 
Aligha álmodták, hogy az iskolában Homéros „bő szemelvényekben“ 
való prózai fordításának olvasását kell valaha megérniük, de talán 
mert tanulmányaikból is ismerték a végzet szörnyű erejét, elég nyugalom
mal tűrték sorsukat, sőt volt olyan is köztük, ki hangos helyesléssel 
kisérte a felsőbb hatalmak végzéseit.

De ha már úgy van megírva, hogy a görögül nem tanulók for
dításokban olvassák a görög Írókat, még némileg értjük a dolgot, ha 
prózai Írók fordításáról van szó. De hogy mire való a homerosi köl
temények prózai szemelvényekben való olvasása, azt nem tudjuk. így 
akarjuk megszerettetni Homérost ? Hogy mennyiben lehet Homéros 
szépségeit verses fordítások által éreztetni, azt itt nem feszegetjük. 
Az angolok és németek, kiknél kiváló költők fordították Homérost,
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még mindig nem tartják fölöslegesnek az eredeti olvasását és tanítá
sát. Vájjon miért nem ? Alighanem azt gondolják, hogy a ki nem 
érezte valaha a Homéros nyelvének naiv erejét és báját, annak csak 
igen halvány képzetei lesznek költeményei szépségeiről. Arra nem is 
gondoltak, hogy a tartalom, az egyes szólamok s az összefüggés azon 
pontos ismerete, melyet a prózai fordításból meríthetünk, valamikép 
pótolhatná az eredeti ismeretét. Mert ha pótolhatná, akkor kár volna 
fölkeresnünk a képcsarnokokat messze földön, sok közönséges famet
szetből is megtanulhatjuk, hogy hány alak van és minő helyzetben 
Rafael valamelyik képén, vagy épen valami falusi műhelyből kikerült 
faragvány is fogalmat adhat Michel Angelo Éjszakájáról. S hogy a 
költészetnél maradjunk, bizonyára mindnyájan óhajtanánk, hogy köl
tőinket a külföld is ismerje. Képzeljük el csak, hogy minő fogalma 
volna egy németnek Aranyról, ki Toldit csak német prózai szemel
vényekből ismerné ?

Mi azt hiszszük, hogy e prózai szemelvényekből tanulóink sok
kal gyökeresebben fogják megunni Hornért, mint az eddigi grammati- 
kázásból. Hisz a trójai mondákat s Odysseus történetét már az első 
osztálytól kezdve olvassák s néhol még németül is. A tartalmát tehát 
ismerik, s a mit még nem ismernek belőle, azt otthon ugyan sokkal 
rövidebb idő alatt és talán több érdekkel is olvassa el a hatodik 
osztálybeli fiú, mint az iskolában. Hogy a tanár az iskolában a tarta
lom ismertetésén kívül még sok mindenről beszélhet, a görög életről, 
a mythologiáról, stb., azt elhiszszük, de ez ismét más, mint Homéros 
megértetése.

Végül azt hisszük, hogy a görög tanfolyamot hallgatók mégis 
csak jobban járnak, mint ifjú misohellen kollegáik. Ezek a fiatal urak 
először megtanulják jól a grammatikát, nem mindnyájan, de egynéhány 
mégis megteszi s ha megteszi, nem válik ártalmára, azt bízvást mond
hatom. Azután a fordításhoz látnak, mi munkába kerül, de munka 
nélkül nincs igazi öröm, s talán kölcsön kérik társaiktól Csengeri és 
Gyomlay urak fordításait, hogy könnyebben boldoguljanak. Ezt is 
bátran tehetik, ha okkal-móddal teszik, és ha igazán dolgoztak, több 
örömük lesz a munkában és több hasznuk is lesz belőle, mint az 
árral úszó társaiknak. A mi fiatal görögünk tehát csak néhány verset 
fog olvasni Homerosból, de ösztönt kap arra, hogy otthon még többet 
olvasson belőle. Mi is ismertünk egy gymnasiumot, hol a tanár buzdí
tására egy-két tanuló a nyári szünidő alatt elolvasta Homéros nagy 
részét. Lehet, hogy a derék tanár azóta jobbat gondolt és — ki 
tudja? — talán a póttanfolyamot pártolta a görög tanítás „siker
telensége“ miatt. . . .  akárhogy van a dolog, annak idején tanítványait 
valami képző, s közvetlen forrásból merített tudáshoz segítette, melynek 
nyoma maradt leikökben, még ha egészen abba hagyták is később a 
görög olvasást. De mi eredménye lehet a prózai szemelvények olvasá
sának ? Mindenekelőtt unalom a nagyobb résznél, de ez még a kisebb
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baj volna. Valószínű, hogy néhány eleven és bőszavú tanár bizonyos 
érdeket fog kelteni a prózai daróczba burkolt költő iránt. A tanulók 
majd beszélni kezdenek oly költőről, kit tulajdonkép nem ismernek, 
ítélni és okoskodni fognak minden igazi tudás és minden közvetlen 
benyomás nélkül. Úgynevezett müveit fiatal emberek lesznek azok előtt, 
kiknek a Conservations-Lexikonokból merített műveltségben gyönyörük 
telik. Később valószínűen nagynevű tárczairóink számát is gyarapítani 
fogják, vagy épen legékesebb szavú nemzeti reformereink soraiba 
fogják felkűzdeni magukat. És ekkor talán csupa tiszteletből az antik 
műveltség iránt végleg ki fogják reformálni a gymnasiumból a görögöt.

Philologus.

A görög vallás és művészet. Irta: dr. Geréb József.
E müvecske, bár czímlapján egyszerűen „az irodalmi és műve

lődés történeti tanításhoz irt segédkönyv“-nek van nevezve, úgy a 
kiadói értesítés, mint a szerző előszó ja szerint azon VI-dik osztály
beli gymnasiumi tanulók számára készült, kik a görög nyelv helyett 
az 1890. évi XXX. t.-czikk alapján megszabott tárgyakat tanulják. 
Sőt a kiadói értesítés szerint „megírásával a magas kormány bízta 
meg a szerzőt.“ Ha e kijelentést figyelembe véve, a görög pótló tan
terv alapján akarnók e müvet bírálat alá venni, mindjárt szembe- 
ötlenék az a fogyatkozása, hogy mint a görög vallásról és művészet
ről szóló könyvecske a tanterv követelte görög magánrégiségeket 
egészen figyelmen kívül hagyta. Igaz, hogy mig vallás és művészet a 
görögöknél karöltve fejlődtek, egymásra kölcsönös hatással voltak és 
így ismertetésük összefoglalása természetes alapokon nyugszik: addig 
a régiségtan amazokkal egy munkában csak annyiban foglalhat helyet, 
a mennyiben együttvéve bennük egy nép szellemi és társadalmi élete 
tükröződik vissza. Ugyde didacticai szempontból valamely osztályban 
ugyanazon tanulmányi ágnak több kézikönyvbe való szétosztása egy
általán nem kívánatos. S szerintem sokkal helyesebben járt el Schill 
Salamon, ki a görög állami, magán- és hitéleti régiségeket, úgyszin
tén a művészet történetét — tehát a görög nyelvet pótló tanfolyam
nak ez irányban 2 évre szóló tananyagát — egy, s pedig elég sikerült 
munkában foglalta össze. Aztán meg iskolai czélra szánt munkánál 
méltán számba veendő az a financziális tekintet is, hogy mig a Schill 
két évre szóló munkájának az ára 1 frt 40 kr, addig a kezünk alatt 
levő műnek, a mely tehát ugyanazon ismeretkörből egy év tananya
gának is csak 2/3-át öleli fel, az ára (1 forint) csak kevéssel kisebb 
amazénál.

Eltekintve azonban e körülménytől, s véve e kis munkát úgy, 
mint a görög irodalmi tanítás előmozdítására szánt iskolai segédköny
vet, bírálatunkat csak a közlött ismeretanyag feldolgozására kell 
kiterjesztenünk. Ezen pedig elég gondos tanulmány, tárgyismeret,
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elrendező ügyesség és szabatos előadás látszik meg. Az egész munka 
131 kis nyolczadrétű lapon tárgyalja a görög vallást és művészetet, 
s ha ebből leszámítjuk a csinos fametszetü képekkel elfoglalt 31 
lapot, a szöveg előterjesztésére mintegy 100 lap marad, mely a két 
tárgy között elég arányosan van megosztva. Látni való tehát, hogy a 
tárgyalt anyag a lehető legszűkebb határok közé van szorítva, s bizony 
e munka sem kerülhette el a compendiumok szokásos hibáját, hogy 
t. i. a rövidség mellett is lehetőleg sokat akarván mondani, gyakran 
még fontosabb tárgyak ismertetésében is kénytelen egy mondatra, 
vagy egyetlen szóra szorítkozni, a nélkül, hogy a fogalmat kellő 
világításba helyezné. Szerzőnk a görög vallásban egyetlen mythosra 
sem terjeszkedik ki, felteszi, hogy könyvének olvasói mindezeket 
ismerik ; folyvást beszél a mythosról. de fogalmát, jelentőségét nem 
magyarázza meg. A színháznál emlegeti a karvezetőt, satyrok szere
pét stb., de jelentőségüket nincs alkalma kifejteni. Innen van, hogy 
előadásának eme tömörsége ritkán válik igazi velős rövidséggé, néhol 
az adatok összehalmozása által fárasztó, másutt meg a miatt, hogy 
sok dolgot ismeretesnek vesz, homályos marad.

Legszerencsésebbnek tartom e kis műben a tárgyalás módszerét, 
mely szerint a görög vallást és művészetet nem kifejlett voltukban 
és rendszerükben, hanem történeti fejlődésükben mutatja be s ez által 
mindmegannyi érdekes művelődéstörténeti képeket fest a fanuló előtt. 
A görög vallás e műben egyáltalán nem görög mythologia. A mytho- 
logia a vallásról szóló résznek csak egy fejezetét teszi elég szabatos 
rövidséggel előadva, A többi fejezet pedig e vallás eszmei oldalát, az 
erkölcsi élethez való viszonyát, egyszóval mint világnézetet tünteti 
fel úgy, a mint a nemzeti szellem fejlődése vagy a külhatás befolyása 
alatt a különböző korokban kifejezésre jutott. Bemutatja a görög val
lást Homerosban, majd ismerteti a phoinikiai befolyást a hesiodosi 
theogoniában, mint kifejlett világnézetet jellemzi a Perikies korában, 
végül az orphicus költemények alapján elég tiszta képet nyújt a 
mysteriumokról. Ügy hogy e fejezetekhez, melyekben a görög vallás 
mintegy az összehasonlító vallástörténet keretébe van beillesztve, s 
melyekben itt-ott egy-egy vallásbölcsészeti eszme is meg van érintve, 
csak a kép kiegészítése végett fűződnek a papok, áldozatok és ünne
pek, a jósok és jóshelyek, végül a dráma, színház és színészek ismer
tetései.

Hasonló modorban tárgyalja a szerző a művészet fejlődését is, 
öt korszakban mutatva be az építészet és szobrászat emelkedését és 
hanyatlását, függelékül pedig röviden vázolva a festészet és műipar 
állapotát. A korszakok kidomborodó jellemvonásait helyesen fűzi a 
fenmaradt műemlékekhez és egyes kiváló művészek nevéhez. Értékesí
teni igyekszik a tudományos kutatás legújabb eredményeit is, igy a 
hősi korszaknál Schliemann fölfedezéseit, a festészetnél a Gráf-féle 
kerkei képeket.
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Fejtegetései általán a tudomány mai színvonalán állanak. Csupán 
egyetlen állítása érintett kellemetlenül, a mennyiben az összehasonlító 
vallástörténettől nagyon elmaradt álláspontra vall. Midőn ugyanis a 
homerosi Zeus nagy hatalmát rajzolja, ily nyilatkozatra fakad: „szinte 
Iájuk benne a z  emberiség eredeti m onotheism  u sá n a k  n yo m a itu. Mintha 
csak egy dogmaticus theologus szólana. Ha valakinek, épen a pliilo- 
logusnak tisztább ideával kell bírnia a vallásos eszmék fejlődéséről, 
mintsem hogy az ős ember vallásos világnézetében magasztos mono- 
theismust keressen. Az ily képtelenségre mi is felkiálthatunk Horatius- 
sal: Quis neget arduis pronos relabi posse rivos montibus et Tiberim 
reverti (С I. 29 : 10— 13).

A mű nyelvezete elég folyékony és tiszta, bár a dolog termé
szeténél fogva igen sok latin betűvel irt görög szó van benne (s ha 
csakugyan a görögöt nem tanuló gymn. növendékeknek van szánva, 
ez nem épen ajánló körülmény). Magyarsága nem kifogástalan ugyan, 
de nem is nagy azon idegenszerűségek száma, melyek a magyar fület 
sérthetik és a tanuló nyelvérzékét ronthatják. Az olyan persze, hogy 
a szerző a jósdától való tartózkodásában delphoibeli jósló szen télyt 
mond, számba sem jön (nem tudom mivel különb az egyik szó a 
másiknál). De az már elég vastag germanismus, midőn a szerző sze
rint „Egy Polos nevű színész röviddel halála előtt négy nap alatt 
nyolcz drámát tanult be k í v ü l r ő l Az ily kifejezés sem utolsó latinis- 
mus: „nem-e tudatlanságáról tenne bizonyságot.“ E helyett: nem 
tudatlanságáról tenne-e . . . Sőt hibás szórendet találunk a következő 
mondataiban i s : „Ha ezen egységes felfogás nem is nyilatkozik min
dig szigorú következetességgel“ (ha nem nyilatkozik is). „De ha el 
is fogadjuk, hogy a két eposz egy kornak és egy költőnek a műve“ 
(de ha elfogadjuk is). „Általában meg volt minden városnak a maga 
teljesen különleges cultusa, a ká r  tiszte lték  á lta la  a helyi istent, a 
herost, vagy az őst, akár az egész ország által elismert istenségeket“ 
(akár helyi istent, héroszt, vagy őst, tiszteltek általa, akár . . .)

A stilisztikai gond rovására esik az is, hogy a szerző néha 
megfeledkezik az egyszerű előterjesztő stílusról és értekező modorba 
csap át. Legalább iskolai könyvbe nem illik az ily kifejezés: „mind
azonáltal ne túlozzunk,“ a melylyel az iró csak önmagát akarja 
fékezni s a tárgyilagos előadás útjára terelni.

A szöveg közé nyomott 54 kép nagyon emeli e kis munka 
értékét s bizonyára elő fogja mozdítani iskoláinkban való elterjedését 
is. És ez kívánatos is, mert e mű felemlített csekély fogyatkozása 
mellett is elég tiszta képet nyújt a görög vallásról és művészetről, 
úgy hogy ez által iskoláinknak csak hasznukra válhatik.

(Debreczen.) D óczi Im re.



433

PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

II, Classica philologia.

2. Vegyes értekezések.
Cicero „De finibus bonorum et malorum“ ez. müvére 

hívja fel a hatóság figyelmét, dr. N ém ethy  G éza  a budapesti V. kér. kir. 
katli. főgymnásium értesítőjében, mely az ö kiadásában a Ponori Thewrewk 
Emil szerkesztése alatt álló gyűjteményben jelent meg s melyet ő a 
„De officiis“-nál iskolai olvastatásra alkalmasabbnak tart. Kijelöli egy
úttal a műnek azon fejezeteit, melyeknek tüzetes tárgyalását legszük
ségesebbnek gondolja.

„A szülőkhöz a latin nyelv ügyében“, három oldalnyi szózatot 
irt H orváth  R ezső  a sümegvárosi államilag segélyzett reáliskola értesítő
jében melyben a latin nyelv gyakorlati hasznosságára hívja fel a szülők 
figyelmét, s kéri őket, hogy a latin nyelvi tanfolyam szorgalmas és 
állandó látogatására buzdítsák gyermekeiket. Kár, hogy jóakaró figyel
meztetését fogyatékos stílussal és tanáremberhez nem való rossz magyar
sággal adja elő.

„Az egységes középiskolának és ezzel kapcsolatban az 
ó-classikus nyelvek jövőjének kérdéséiről értekezik a szentesi 
községi gymnásium értesítőjében B alázsovich  Norbert. Mindenekelőtt kikel 
a folytonos tantervváltoztatások ellen, majd sorra czáfolgatja a classikus 
tanítás ellenfeleinek argumentumait, s végre a gymnasium és reáliskola 
mostani tantervének megbirálása után a következő módosításokkal kívánná 
a kétféle intézet tantervét egymáshoz közelebb hozni: 1. Hogy a gym - 
n asium ban  a magyar irodalom ne a VIII. osztályban, mint eddig, 
hanem már a VI. osztályban legyen tanítható, a felső három osztályban 
az eddigi heti 3 óra helyett heti 4 órát kell a magyarra fordítani. 
2 Hogy a reáltantárgyak tanításának nagyobb tér és több idő jusson, 
a természetrajznak, mely ez idő szerint a IV., V. és VI. osztályban 
taníttatik, a gyakorlati pályára lépő alsó osztályú tanulók érdekében is 
már az alsó három osztályban kell helyet juttatni heti 2— 2 órával.
3. Nemkülönben a vegytannak is, a IV. és V. osztályban, heti 2 —2 
órával. 4. Ellenben a földrajzi tanítást az alsóbb két osztályban kisebb 
térre kell szorítani úgy, hogy a heti óraszámnak némi fölemelése 
mellett az ó-classikus nyelvek tanítására ezentúl is annyi idő legyen 
fordítható, mint eddig. A reáliskolánál meg a franczia nyelvet fakul
tatívvá kellene tenni s a latin nyelv tanítására, mint fakultiv tárgyéra, 
szintannyi órát szánni, mint a francziáéra.

„A classikus szellem iről, a nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főiskola 
értesítője függelékül L á zá r  Istvánu& k székfoglaló beszédét közli, tehát 
olyan tárgyról, melyről újat mondani a Lgutóbbi idők mozgalmai
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után nagyon nehéz. A szóban lévő beszéd azonban akkora eruditióva.l 
s olyan jó l  van megirva, hogy elolvasása a classikus ó-kor minden barát
jának nem közönséges élvezetet szerezhet. Kár, hogy forrásairól semmi 
tájékoztatást nem ad a szerző * erősen abstract, igéből képzett főne
vektől hemzsegő nyelve német munkák felhasználására vall. De akár
honnan vette is az anyagot, a meglepően ügyes feldolgozás az ő érdeme 
marad és szeretnők, ha nevével gyakrabban találkoznánk philologiai 
irodalmunkban.

„A római szónoklat története a császárság koráig“ Ja n es  
(répának ily ez. terjedelmes (81 nagy nyolezadrét oldalnyi) értekezését 
közli a győri m. kir. főreáliskola értesítője. A három korszakon (az ős 
időktől Catoig, Catotól Ciceróig és Cicerótól a császárságig) áthaladva, 
előbb az illető korszak általános jellemzését adja s aztán részletesen 
szól az egyes szónokok életéről és működéséről. Az egész dolgozat 
az idevágó (kizárólag német!) irodalom gondos felhasználásával és 
nagy szorgalommal készült, egészen zavartalan és világos képet azonban 
még sem ád a római szónoklat fejlődéséről, mert szerzője igen is 
sokat ölelt fel benne, s például a régi római államszerkezetnek (9. 
lap) meg a latin nyelv történetének (21. lap) kelleténél terjedelmesebb 
tárgyalása inkább ártalmára, mint hasznára vált az egész munka át
tekinthetőségének.

„A római és magyar családról“, dr. N ém eth  G yu la  értekezése. 
A zilahi államilag segélyezett ev. ref. kollégium értesítője három tanári 
székfoglaló beszédet is közöl, ezek közt első helyen áll dr. Némethé. Sajná
lattal kell azonban konstatálnunk, hogy feladata megoldásához sem elég 
jogi, sem elég philosophiai műveltsége nem volt a szerzőnek, s előadási 
módja is (sokszor egész a naivitásig) fogyatékos. Az Írás mesterségében 
és a magyar nyelv kezelésében is feltűnő járatlanságot mutat.

„Römisches Badeleben“ ez. értekezést közöl a segesvári 
evang. gymnasium értesítője Carl. Sera p h in  gymn. tanártól. A terje
delmes (36 sűrűn nyomott negyedrét lap) értekezésben igazi német alapos
sággal és nagy lelkiismeretességgel van mindaz egybegyűjtve, a mit a 
(kizárólag német) forrásmunkákból e tárgyra vonatkozólag kiböngészni 
egyáltalában lehetséges. A ki a régiségek ezen ágáról kimerítő isme
reteket kíván szerezni, föltéve, hogy győzi érdeklődéssel, mindenesetre 
haszonnal fogja végigolvasni az értekezést, s különösen a hajaei fürdő
életről szóló részét (32 — 36.1.) A kényes természetű részletekkel bő
velkedő értekezésnek iskolai programmban való közzététele különben 
nem mondható valami szerencsés gondolatnak.

„A magyar és latin nyelv párhuzamos tanításáról“ a
gymnasium első osztályában szól a pannonhalmi szt.-benedekrendiek 
pápai gymnásiumának értesítőjében M órocz E m íliá n . A magyar nyelvtani-



435

tás a Tornor-Yáradi-féleolvasókönyv olvasmányain veti megatanulók nyelv
tani ismereteinek alapját, s közölt menete egészben véve értelmesnek 
és tanulságosnak mondható. A latin nyelvtanításról szóló rész azonban 
tökéletesen el van hibázva, a mennyiben a magyar nyelvi alapvetés 
biztosságában túlságosan megbízva, a rendszeres latin grammatika fonalán 
halad úgy, hogy ezúttal csak a hangtanítást vázolja, az egész tanítást 
a latin betűk felsorolásán kezdi és mi több, abc-rendben szabályokat, 
még pedig nagyon fogyatékos szabályokat ád az egyes latin betűk 
kimondására. A szótagok mértékéről szóló rész a szótagnak és a benne 
lévő magánhangzónak folytonos összetévesztésénél fogva érthetetlen. 
Az értekezés nyelve különben — egyes szókötési hibákat (pl. a 35. 
lap első sorában) leszámítva — világos, magyaros. Mind a magyar 
nyelvi, mind a latin nyelvi tanításról szóló résznek folytatását Ígéri 
a szerző a jövő évi értesítőben

Marcus Terentius Varro, die Quelle zu Livius VII, 2. (Pro
gramm des ev. Obergymnasiums zu Bistricz. Siebenbürgen.) Von 
Julius Orendi, Gymnasiallehrer.

Jó philologiai módszerrel irt értekezés. Kimutatja, hogy Livius- 
nak azon helye, mely a római drámának kezdeteiről és fejlődéséről 
szól, teljesen megegyezik Valerius Maximus előadásával; valamint 
Augustinusnak e tárgyra vonatkozó megjegyzései is amazokéval közös 
forrásra vallanak. Ez a közös forrás pedig, mint Augustinus hivatko
zásaiból kitűnik, nem más, mint Varro, ki de lud is scenicis ez. köny
vében tárgyalta a dolgot.

Antik és modern színpad. Dr. S ch m id t Atillától. (A kassai 
állami főreáliskola értesítője.)

Czélja az ifjúsággal megismertetni a régi színpadot; a modern 
színpadról csak annyiban szól, a mennyiben némely különbségre rá
mutat. Elég érdekesen mondja el a szinpad és színi előadások külső 
jellemző sajátságait; de épen mert az ifjaknak szól, jó lett volna itt- 
ótt részletesebben analysálni a dolgot. így pl. csak említi, hogy a szin
pad eredete a Dionysos-cultushoz fűződik s a Dionysos-ünnepek eme
lésére rendezték az előadásokat (? ez csak később volt így), de nem 
mondja el, mikép eredt a dráma Dionysos cultusából. Másutt is csak 
ily elmosódó általánossággal fejezi ki magát: „Legjellemzőbb saját
sága az antik tragédiának a kardal. Eredetileg ez volt a főszemély (!), 
ebből vált ki a dialogus“. Ezt csak az érti, a ki ismeri a dráma ere
detét. Később már közelebb jár a dolog megmagyarázásához: „Karok
kal ünnepelték a Dionysos ünnepeit, a kar táncza és éneke főrészét 
képezte a vallásos ünnepnek, tehát mindaddig meg kellett tartani (!), 
míg a trag, egyúttal Dionysos dicsőítésére szolgált“. Ebből ismét sem 
az eredeti kardalok mivoltáról, sem a drámának abból való kifejlő
déséről nem nyer fogalmat a tanuló. A mi az antik és modern szin-
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pad közt való különbségeket illeti, korántse mond el mindent; itt is 
inkább a külső különbségekre ügyel: az eredet és fejlődés különbsé
geiről hallgat. Egyébiránt — kissé zavaros szerkezetét nem tekintve — 
a czél szempontjából megfelelő dolgozat.

Lucanus élete és müvei Richter Lászlótól. (A nyitrai róm. 
kath. főgymnasium értesítője.)

Terjedelmes monographia Lucanusról, tele idézetekkel, melyek
— úgy látszik -— jórészt nem közvetetlenül a forrásból vannak me
rítve. A szerző nem erős az ítéletben, mert olyan obscurus forrásokat 
is auctoritásoknak tart, melyekről semmi biztosat nem tudunk (pl. 
bizonyos Vaccát, kiről csak annyit mond, hogy valószínűleg a hatodik 
században Kr. u. nem  sokkal L u ca n u s  u tá n  (! ?), de Suetoniusnál 
„sokkal később virágzott“). Sok a sajtóhiba, kivált a görög és latin 
idézetekben; de az talán nem sajtóhiba, mert következetesen úgy for
dul elő, hogy a stílu st y-nal írja. Magyar stílusa pedig következete
sen gyönge.

L A P S Z E ML E .
Mathematikai értekezések.*

1. „Zur wissenschaftlichen Behandlung der Mathematik“
czímü értekezés jelent meg Lindenthal Ernest-től Zeitschr. f. d. Real
schulwesen 1890. XI. és XII füzetében, melylyel érdemes kissé be
hatóbban foglalkozni. A szerző a mathematika alapvetésében felmerülő 
definitiókkal és tételekkel foglalkozik és kárhoztatja a mai rendszert, 
a mely sokszor egész homályos és érthetetlen dolgokat tanít. Külö
nösen a szám fogalmával foglalkozik behatóan, és kimutatja, hogy a 
német tankönyvek közül a legelterjedtebbekben a Mocnik, Frischauf, 
Gajdeczka és bchuster könyveiben a jelszabály he van csempészve, 
nem pedig rendszeresen bevezetve. Szerinte csakis a. b-nek van ér
telme, de magában véve -)- a. b, vagy a. -f- b époly értelmetlen, mint 
— . a -+- b, vagy -(-a. — b, vagy — a. — b .— Kézete szerint -f- a. b 
azt jelenti, hogy a  egységet b-szer kell összeadni. Ennek pedig nem 
tudja okát adni senki Miért adja össze, mihez adja? Az összeadás
nak csak akkor lesz értelme, ha megmondják, hogy pl. c-hez kell 
adni és akkor -)- a. b önmagában nem léphet fel, csakis ily kapcso
latban : c +  (a - j -a - t -a - |- . . .  (Ъ-szer) és ebből látszik, hogy ab az össze
adandó, azaz -f- a. b =  +  ab. Éppen így pl. a. (— b)-nek is csak ilyen 
kapcsolatban van értelme, mikor а-t összeadandóul kell tenni c-—b-szer 
és akkor látjuk, hogy ac-ből ab-t le kell vonni, azaz a. — b =
—  ab. s tb .

* Mielőtt a legújabb értekezések ismertetését megkezdenó'k, kénytelenek 
vagyunk a múlt esztendő nehány értekezésére visszatekinteni és a rokon 
tárgyakkal foglalkozó értekezéseket lehetőleg kapcsolatban ismertetni.
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Egynéhány részlete az értekezésnek figyelemre méltó, különösen 
az, a hol a megnevezett mennyiségekkel való szorzás lehetetlenségé
ről beszél. 1 m. 1 m lehetetlen fogalom. Azt hittük, hogy ilyent már 
mondani sem kell és csodálkozva látjuk, hogy akad tudományosnak 
lenni akaró folyóirat, miként a Hoffmann-féle Zeitschrift für math. u. 
naturw. Unterricht, a melyben védelmére kelnek annak a tételnek, 
hogy lm X  l m = l m 2. A mi azonban a jelszabályát illeti, az bár 
elég logikusnak látszik, de alapjában mégis becsempészi ő is azt a 
tételt, a mit bizonyítani nem lehet. Hogy -j- a. — b — — ab az nem 
bizonyítható, annak oka tisztán a műveletek megmaradásának elvében 
van. Ha nem akarjuk ez elvet föntartani, akkor a szorzásnak is más 
definitióját adhatjuk. Hiszen ha a és b quaterniokat jelentenek, akkor 
a. b =  — ba. Nálunk szerencsére már nehány könyvben elég világosan 
meg van mondva, hogy a különbségekkel való műveleteket, a melyek
nek meg van az érvényességük akkor, midőn positiv számot jelente
nének, megtartjuk az esetre is, mikor negativ számot jelentenek ; de 
5 frt adósságot 3 frt adóssággal mi már nem szoktunk szorozni 
Magyarországban !

2. Geometrische Konstruction ohne Zirkel von Dr. H. Simon 
in Berlin a Zeitschr. für math. u. naturw. Unterricht 1891. 2. sz. a 
tanárok figyelmébe ajánlom. Steiner foglalkozott a geometriai szerkesz
tésekkel egy állandó kör és vonalzó segítségével és kimutatta, hogy 
a geometriai szerkesztések mind elvégezhetők ; mert geometriai szer
kesztés két egyenes metszőpontjának meghatározására, párhuzamos 
egyenesek szerkesztésére, kör és egyenes, két kör metszéspontjának 
meghatározására vezetnek. Ezek pedig elvégezhetők egy állandó kör és 
vonalzó segítségével (Steiners Werke I. 509.). Simon a körzőt egészen 
mellőzni akarja, de nem sikerült neki az egyenes és kör, valamint 
két kör metszésének meghatározása. Párhuzamos vonása, szög felezése, 
egyenes vonal osztása n részre, derékszög szerkesztése könnyen megy.

3. A  szög meghatározása. Dr. H. Gerlach u. o. 1. sz. E folyó
irat, mely bővelkedik meddőnél meddőbb fejtegetésekben régóta fog
lalkozik a szög fogalmával. Sikrész-e az, irányeltérés e, bajlás-e, exten
siv vagy intensiv mennyiség stb. kérdések foglalkoztatták az Írókat, 
végre Gerlach arra a nagy (!) eredményre jut, a melyet magyarra 
fordítani nem is akarok : „Die gebrochene Linie als Träger für die Vor
stellung der Form eines Sectors (oder als formgebendes Gebilde) heisst 
Winkel.“ „Der Zweistrahl als lineare Grösse heisst gebrochene Linie, 
als intensive Grösse, heisst er Winkel. Ez a kérdés inkább metha- 
physikai, mint mathematikai. Nekünk a szög mérésére van szükségünk 
éppen úgy, mint a physikusnak a tömeg mérésével kell foglalkoznia, 
a nélkül, hogy tudná, voltaképpen mi az a tömeg, vagy mi az az erő? 
Két metsző egyenessel vagy az egyenes és a forgás fogalmával együtt 
jelentkezik a szög fogalma, vagy képzete inkább, akár tekintsük Baltzer
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szerint szögnek a síkrészt, akár Euklides szerint a hajlást, akár pedig 
a magasabb mathematika szempontjából bizonyos képzetes sugarakkal 
alkotott anharmonikus viszonyt.

4. „Die Mathematik als Hilfswissenschaft“ czímü értekezés 
jelent meg a Zeitschrift für math, und naturw. Unterricht 1891. 4. 
füzetében a folyóirat szerkesztőjétől. A mathematikai és természet- 
tudományok tanárainak Jenában 1890-ben tartott értekezletén, melyre 
még visszatérünk, tárgyalták azt az eszmét, hogy a mathematika a 
physikával szorosabb kapcsolatban taníttassák. E czikk írója szüksé
gesnek tartja a német iskolák elhamarkodó reformálása idejében óvó 
szavát felemelni az ellen, hogy ezt úgy értelmezzék, mint ha a 
mathematika csak segédtudomány lenne. Különösen azért szól, mert 
nem szeretné visszaidézni a physikai tanítás azon módját, a mi a 
tanárok gyakorlati kiképzésének hiánya folytán tisztán deductivvá 
tette a physikai tanítást. A kísérlethez nem értő tanár a krétával 
kezében tárgyalta a physikát. A felállított tételt, hogy nevezetesen a 
mathematika mint segédtudomány nem tanítható, több analóg esettel 
bizonyítja, hivatkozik arra a helytelen geographiai tanításra, a mely 
tisztán a történettel kapcsolatban ismertette a földrajzot és rendszeres 
ismeretet nem nyújtott stb. De elismeri a jénai tanárok gyűlésén 
felmerült eszme fontosságát, ha az gyakorlatiasabbá akarja tenni a 
mathematikai tanítást, ha az közelebb akarja hozni a természettudo
mányokhoz. Végeredményei: a mathematika és physika tanítása ne 
egy kézben legyen, stereometria geometriai rajzzal együtt tanítandó, 
a physika tanára a kísérletre helyezze a fősulyt. Ugyanezzel a dologgal 
foglalkozik a nevezett folyóirat 6. füzete, a hol B chülke  szintén a 
mathematikai tanítás anyagának a physika köréből való választása 
mellett szól. A tárgytalan mathematikai példák elhagyandók.

Ugyancsak ezzel a kérdéssel foglalkozik W ilk  a Ziller alapította 
Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik 23-ik köteté
ben, a hol a leghatározottabban elitéli a tisztán formális algebrai 
tanítást, szorosabb kapcsolatba akarja hozni a többi stúdiummal. 
W ilk  említett értekezése igen figyelemre méltó, nagyon ajánlom az 
olvasásra. Kifejti, hogy az algebrai tanítás egyik czélja a műveletek 
szabatos megállapítása és a mire az alsó osztályokban nem volt 
alkalom, azok rendszeres tárgyalása; de voltaképpen csak folyta
tása a számtannak ; a másik czélja pedig a természet mathematikai 
viszonyainak felfogása. A mértanból és physikából kell anyagát 
merítenie. Azok az üres példák, a melyekkel telve vannak leg
elterjedtebb példatáraink, a melyek soha elő nem forduló művele
tek végzését követelik, mellőzendők. Látszik e pár értekezésből 
is. hogy Németországban is érzik a mathematikai oktatás mai for
májának tarthatatlanságát. Igaza van B ichternek, a ki az említett jénai 
congressuson a mathematikáról mint segédtudományról értekezett, hogy
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valami baj van : a formalis képzés üres frázis, psychologiai lehetet
lenség. Ez nem lehet a mathematikai oktatás czélja. Az is látszik, 
hogy redukálni kívánják a mathematikai anyagot, mert minél keve
sebbet tanítunk, annál jobban taníthatjuk. Schülke  tesz is határozott 
javaslatot, hogy a láncztőrteket, binomiális tételt, a körmérést, a sza
bályos sokszögek számítását (nem trigonometriai utón) hagyják e l; de 
egyikük sem állapít meg egy vagy több határozott matériát, a melyen 
a mathematika tanítása végezhető lenne. Reméljük, hogy az ismerte
tett új irány, melynek nálunk is vannak hívei, nemsokára a mathema
tikai tanítás methodusában megállapodásra jut.

A míg egyes értekezések az egész mathematikai tanítás beren
dezésével foglalkoznak s majdnem a lét kérdését vetik fel, addig folyik 
az egyes részletek tárgyalása s szerencsére oly irányban, a mely mind
inkább háttérbe szorítja a merev formalismust. A Zeitschrift fü r  das 
I t  a lsd iuhvesen  8. füzetében K irchberger az invers operatiókról érte
kezik. A mai bizonyítások mind csak igazolások, a tanuló nem tudja, 
honnan ered a tétel. Néhány tételnek direct bizonyítását mutatja be 
és igen tanulságos a különbséggel való műveletek tanítási órájának 
leírása. Ilyen praeparatiók meghonosítása igen hasznos volna nálunk 
is. Két esztendeje meg is kezdte közlönyünk; de sajnos, azóta folyta
tása nem volt.

5. „Az ábrázoló geometria a gymnasiumban“ czímű értekezés 
jelent meg A. Brill-től, a Pädagogisches Archiv 1891. 9. füzetében, 
melyben hangsúlyozza, hogy e stúdiumot be kell vezetni a gymna- 
siumba, lia a kiváló orvostanárok (Esmarch, Fick stb.) által több
ször hangoztatott ama panaszt, hogy a gymnasiumi tanulók az orvosi 
s természettudományi pályára nem visznek elég előképzettséget, meg 
akarjuk szüntetni. A mathematika tanárának a stereometriai tanu
lással összefüggésbe kell hoznia az ábrázoló geometriát, hogy a tanulók 
térbeli szemlélete fejlődjék és hogy a tárgyakat a képekből vilá
gosan felismerjék. Akár a mathematikai tanítás csorbításával is, de az 
ábrázoló geometriának nagyobb teret kellene szerinte biztosítani a gym
nasiumban ; mert több hasznát veszik a szerkesztésnek, mint a hossza
dalmas számításoknak! A mathematikai tananyag azonban önálló egé
szet alkosson, mely jelentékenyen reducálandó.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

Az országos közoktatási tanács a f. évi novemb. füzetünkben 
megjelent közlemény óta a középiskolákat érdeklő két elvi jelentőségű 
ügygyei foglalkozott: u. m. a rendkívüli tárgyakkal és az új tankönyv- 
birálati szabályzattal. A tanács javaslatait a következőkben ismertetjük:
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A közép isko la i ren d k ív ü li tá rgyaka t az 1883. évi XXX. t.-cz.
6. §-a nem jelöli meg, hanem megállapításukat a tantervre bízza. A 
minister a törvény e §-a felől is intézkedni kívánt, s felhívta a köz
oktatási tanácsot, hogy jelölje meg, melyek volnának azok a rendkívüli 
tantárgyak, melyeknek tanítása áltá lában  kívánatos, s ezen felül azo
kat is, melyeknek tanítását az illető intézet helyi v iszonyai, különleges 
érdekei vagy ceélja i teszik  indokolttá. Végül nyilatkozatot kivánt a 
minister, hogy szükséges-e a rendkívüli tantárgyak számára országosan 
kötelező tantervet megszabni, avagy nem volna-e czélszerűbb e tárgyak 
anyagának megállapítását, beosztását s a tanításuknál követendő eljárást 
minden egyes intézet saját belátására bízni ?

A tanács f. évi november 10-én tartott szakosztályi ülésén tár
gyalta a minister rendeletét, s javaslatának lényege a következő: Á l 
ta lában  kívánatos, hogy a gymnasiumokban az ének, a franczia nyelv, 
a gyorsírás, az egészségtan és a szabadkézi rajz, a reáliskolákban pedig 
az ének a latin nyelv, a gyorsírás, az egészségtan és a könyviteltan 
taníttassanak.

Azok a rendkívüli tantárgyak, melyeknek tanítását az illető intézet 
helyi viszonyai, különleges érdekei vagy czéljai indokolják, a tanács 
javaslata szerint volnának : «) gymnasiumokban és reáliskolákban: a 
vidék nyelve, más modern nyelv (angol vagy olasz), zene, vívás és 
esetleg a kézi munka, b) csak a reáliskolákban : a mintázás, rendkí
vüli szépírás, cbemiai gyakorlatok. Ezzel kapcsolatosan a tanács minden 
egyes rendkívüli tárgynál megjelölte azt is, hogy mely osztálytól kezdve 
vehetnének részt a tanításban a növendékek.

A rendkívüli tantárgyak tanításához, a javaslat szerint, országo
san kötelező tanterv kibocsátása nem szükséges. Legjobb, ha az inté
zetek saját viszonyaikhoz képest, a jelentkezők száma, a rendelkezésre 
álló hely és idő, s az anyagi eszközök szerint rendezik be a tanítást.

Végül megállapodott a tanács azokban a gyakorlati útmutatások
ban is, melyekkel az intézeteket a rendkívüli tantárgyak eredményes 
tanítása érdekében el lehetne látni.

A  közép isko la i tankönyvek engedélyezésére, m egbirálására és hasz
ná la tba  vételére vonatkozó szabályza to t a tanács középiskolai szakosz
tálya f. évi november 24-én tárgyalta. A javaslatból csupán a közérdekű 
és lényegesebb pontokat soroljuk fel.

A tankönyvek engedélyezése általános, azaz, valamennyi gym- 
nasiumra avagy reáliskolára vagy az összes középiskolákra szól, kivéve 
az oly könyveket, melyek nem magyar vagy vegyes tannyelvű közép
iskolák számára készültek. (3. §). Más iskolákra engedélyezett tankönyv 
középiskolákban csak akkor használható, ha a különböző intézetek 
tantervei az illető osztályok és tárgyak tekintetében azonosak. (4. §.) 
Lényegesebb újítás volna az 5. §., mely szerint ezentúl a tankönyvek 
engedélyezését a szerzők vagy jogutódaik egyenesen a ministertől kér
hetik, míg most csak oly könyv kerül tárgyalás alá, melyet valamely
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tanári testület terjeszt föl. — A bírálati díj (mint már el is van ren
delve) 25, illetőleg 15 írtban van megállapítva (7. §.) A bíráló meg
választásánál szem előtt tartandó szempontok már az ügyrendből is
meretesek. — (10. §.) Tankönyveket sem a tanács elnökségének tagjai, 
sem a ministerium részéről a tagjaivá kinevezett tisztviselők nem bírál
hatnak, hanem a tanácstagok, a külső bírálók és indokolt esetekben 
az elnökség megbízásából más szakférfiak is (11. §.) Segédkönyvül oly 
mű nem engedélyezhető, mely az osztály tananyagát rendszeres tan
könyv alakjában tartalmazza. (14. §.) Egy előbbeni alakjában vissza
utasított könyv új javított kiadása a bírálatokban kifogásolt helyek 
kijavításávalósak abban az esetben számíthat engedélyezésre, ha a bírálók 
világosan kijelentették, hogy a könyvben csakis a fölsorolt tévedések 
szorulnak helyreigazításra (16. §.) A lényegében változatlan új kiadás 
csak egy bírálónak adatik ki, kinek bírálata alapján maga az elnök
ség tesz haladéktalan jelentést a ministernek. A mennyiben ez alka
lommal kiderülne, hogy az új kiadás a tudomány és módszer haladá
sával szemben visszamaradt, a könyv még egy bírálónak, s ennek eltérő 
bírálata esetén még egy harmadik bírálónak adatik ki (mint a teljesen 
új könyveknél 21. §.) A bírálatokat a szerző másolatban megkapja 
(22. §.) Az engedélyezésre vonatkozó eddigi határnapok a javaslat 
szerint ezentúl is megmaradnának, ellenben a szabályzat ama szakasza, 
mely arról szól, hogy mely tárgyaknak milyen anyagát kell engedé
lyezés végett egy kötetben vagy füzetben bemutatni, több rendbeli 
módosítást szenvedne. A tankönyvek használatba vétele a javaslat 
szerint megmaradna úgy, a mint jelenleg is érvényben van.

Gyakorló iskolai értekezletek. Múlt füzetünkben jelentettük, 
hogy a tanárképző-intézeti gyakorló gymnasium régi tagjai a tanári 
karral és a mostani tagokkal minden hó első szombatján időszerű 
és a gyakorlatból merített paedagogiai és didaktikai kérdések tudo
mányos megvitatása végett közös értekezletre gyűlnek össze. A decz.
5-én tartott ily értekezlet ismét igen látogatott volt. A tanári karon 
és mostani tagokon kívül megjelentek a régi tagok közül: Dr. Веке 
Manó, dr. Buday József, Csathó Imre, Guttenberg Pál, Hornischek 
Henrik, Képessy Imre, Kirchner Lajos, Málnai Mihály, Nagy László, 
dr. Némethy Géza, dr. Pápai Károly, Pavlicsek Sándor, Rácz László, 
dr. Reményi Ede, dr. Simonyi Jenő, dr. Szigetvári Iván, Szilasi 
Móricz, Theisz Gyula, dr. Tóth Kálmán, Varga Ottó, dr. Weninger 
László. Az előbbi gyűlés kívánsága szerint V o lf G yörgy igazgató ez 
alkalommal egy egész kérdéssort terjesztett elő, hogy az értekezlet 
abból szabadon választva és még más kérdéseket hozzá csatolva meg' 
állapítsa a vitatkozások tárgyait és sorrendjét. Az előterjesztett 
kérdéssor a következő volt:

1. Az idegen nyelvi oktatás különböző' módjai összehasonlítva.
2. Mennyiben lehetséges a classikus olvasmányok alapján a görög és 

római nép művelődését az iskolában megértetni és e czélból mi módon álla
pítandó meg az olvasmányok sora?
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3. Mi módon végzendő' a nyelvi oktatásban a feladatok javítása, 
főkép oly czélból, bogy az magában az iskolában közös oktatás útján lehet
séges legyen.

4. Minő viszonyban legyen az anyanyelvi grammatikai oktatás az 
idegen nyelvihez ?

5. Mi a magyar nyelvi írásbeli feladatok czélja és minő themák 
választandók ?

6. Az irodalomtörténeti tanítás minő viszonyban legyen az általános 
történeti tanításhoz ?

7. Mi tulajdonképen a történeti oktatásban a systematikus anyag?
8. A physikai földrajz hogyan köthető egybe a természeti oktatással ?
9. Miképen tanítandó a földrajz politikai része ?
10. Lehetséges-e a természetrajzi és physikai oktatást oly módon 

egybekapcsolni, hogy elkerüljük a mostani oktatásnak ama visszásságát, 
mely szerint a természettudományok egyes ágai évről-évre váltakoznak és 
szünetelnek ?

11. Mi módon tárgyalandó a latin terminológia a természetrajzi okta
tásban ?

12. Egybeállítandók a Magyarországban általánosan elterjedt állatok, 
növények és ásványok, tartózkodásuk és előfordulásuk helyeinek megjelölé
sével, hogy ez alapon a természetrajzi oktatás módszere fölépülhessen.

13. Mily idegénföldi természeti tárgyak használatosak általánosan 
hazánkban ?

14. A physikai elmélet fejlődésének menete lehet-e irányadó a physi
kai oktatás módjára nézve ?

15. A mathematikai oktatást hogyan lehet egybekötni a természet- 
tudományi oktatással vagy ez utóbbinak menetéhez alkalmazni?

16. A geometria elemeinek ismerete mi módon adható inkább, rajzo
lás vagy gyakorlati mérés útján ?

17. Van-e helye a geometria euklidesi menetének a módszeres okta
tásban ?

18. A philosophiai oktatás kérdése a középiskolákban, történeté ne 
egybeállítása és eredményeinek megvitatása.

19. A logikai oktatás minő viszonyban legyen a többi iskolai tudo
mányhoz ?

20. A műtörténet és rajzolás tanítása a középiskolákban.
21. A nemzetgazdaság alapelveit mi módon taníthatni iskoláinkban?
22. Mikép gondoskodhatni a felsőbb osztályokban a különböző egyéni 

hajlamok fejlesztéséről és a különböző életpályákra való előkészítésről ?
23. Az önképző körök méltatása főkép az iskolai élet szempontjából.
24. Mikép szervezendők az ifjúsági könyvtárak és mi módon értéke

síthető a tanulók magánolvasmánya az iskolai oktatásban ?
E kérdéseken kívül az értekezlet még a következőket fogadta el meg

vitatás végett:
25. A latin határozók tárgyalása. (Ajánlotta Szilasi Móricz).
26. A latin írásbeli dolgozat kérdése. (Ajánlotta dr. Csengeri János).
27. A beszéd gyakorlása olvasmányok alapján. (Ajánlotta Gutten- 

berg Pál).
28. A népköltészet tárgyalása a középiskolában. (Ajánlotta dr. Sziget

vári Iván).
29. A magyar stilisztikai tanítás. (Ajánlotta dr. Gyomlay Gyula).
30. Mennyiben és mi módon adhat a középiskola világirodalmi tájé

koztatást ? (Ajánlotta dr. Csengeri János).
31. Mi a természetrajzi tanítás feladata és anyaga a középiskolában? 

(Ajánlotta dr. Staub Móricz.
32. A mathematikai oktatás tárgyi körei a középiskolában. (Ajánlotta 

dr. Demeczky Mihály).
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33. Mi módon hozható viszonyba az algebrai és geometriai tanítás ? 
(Ajánlotta dr. Веке Manó).

34. Mit lehetne a modern synthetikai geometriából a középiskolába 
fölvenni ? (Ajánlotta Hornischek Henrik).

35. Miképen lehet a gymnasium VII. osztályában az ábrázoló geome
tria tanítását a stereometria tanításával szoros kapcsolatba hozni ? (Ajánlotta 
Hornischek Henrik).

36. Az osztály- és szaktanítás. (Ajánlotta Nagy László).
Egyelőre T heisz  G yu la  az 1., dr. R em én yi E d e  a 2., dr. W e n in -  

ger L ászló  a 3., dr. Csengeri Já n o s  a 4., 26. és 30., G uttenberg P ál 
az 5., 16. és 27., dr. M a rcza li H en r ik  a 7., Pavlicsek S á n d o r  a 12. 
és 13., dr. W agner A la jos  a 15., dr. В еке M anó  a 17. és 33., 
G sízik G yu la  a 20., S z ila s i M óricz  a 25., dr. S zig e tvá ri Ivá n  a 28., 
dr. G yom lay G yu la  a 29., dr. S taub  M óricz  a 31., dr. H em eczky M ih á ly  
a 32., N a g y  L ászló  a 36. kérdés tanulmányozására és megvitatás alá 
bocsátására vállalkozott. A többi kérdés tárgyalása későbbre marad. 
Az 1. kérdés referense csak az élő idegen nyelveket fogja tekintetbe 
venni, a 2. kérdésé a latin olvasmányokra szorítkozik, a 3. kérdésé 
csak a német és franczia Írásbeli feladatokra terjeszkedik, a 15. 
kérdésé pedig így módosítja : A physikai oktatást hogyan lehet egybe
kötni a matliematikai oktatással, vagy ez utóbbinak menetéhez alkal
mazni ?

Üdvözöljük a gyakorló iskolát tevékenységének ez uj terén. 
Fölöslegesnek tartjuk, hogy az ügy fontosságát ez alkalommal bőven 
fejtegessük. Magában véve is igen örvendetes jelenség, hogy a gyakorló 
iskola volt tanítványai ily hasznos s tevékeny módon tartják fenn a 
szellemi kapcsolatot az anyaintézettel s dokumentálják iránta háláju
kat. Ha ennek még azt is köszönjük, hogy paedagogiai irodalmunk 
föllendül s a paedagogiai tanulmány mind szélesebb körökbe terjed, 
akkor ez értekezletek emlékezetes momentumát képezik majd közép
iskolai tanügyünknek

A közoktatásügyi minister elismerése a középiskolai kiállítás 
rendező S bíráló bizottsága iránt. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister az .,Országos Középiskolai Tanáregyesület“ folyó évi 
jubiláris közgyűlésének alkalmából rendezett középiskolai kiállítás ren
dező bizottsága tagjainak, nevezetesen: S taub  Móricz, В еке  Manó, 
Szem lér  Mihály, M á rk i Sándor, P aszlavszky  József, Pavlicsek Sándor, 
H ornischek  Henrik. M. D ietz  Sándor, Szerelem hegyi Tivadar, Schuschny  
Henrik, S z a ffk a  Manó tanároknak, K öpesdy Sándor gymnasiumi igaz
gatónak és K iss  Károlynak. az egyetemi üvegfúvó intézet vezetőjének, 
továbbá a kiállítás bíráló bizottsága tagjainak, név szerint: B a ksa y  
István, B ú z a  János, Szépréthy  Béla, Széke ly  István tanároknak és 
Csáka Károly, B om bauer  Emil, F ra n k i István, H im p fn er  Béla, Téglás 
Gábor és P irchala  Imre igazgatóknak ez alkalommal kifejtett buzgó 
tevékenységűkért köszönetét nyilvánította.“ Budapest, 1891. évi deczem- 
ber hó 4-én.
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A kiállítási bizottság elnökéhez, dr S taub  Mórhoz érkezett min. 
elismerő levél igy hangzik:

A lefolyt szünidó'ben megjelenvén az «Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület» által Budapesten rendezett kiállításon, örömmel győződtem meg 
arról, hogy e kiállítás, daczára ama többrendbeli nehézségeknek, melyekkel 
az összes tényezőknek meg kellett küzdeniök, mind rendezés tekintetében, 
mind belső értékénél fogva általában sikerültnek mondható. Minthogy e szép 
siker első sorban a rendező bizottsági tagok önfeláldozó és önzetlen mun
kásságának köszönhető, indíttatva érzem magamat tanár urnák, mint a ren
dező bizottság elnökének ez alkalommal tanúsított odaadó fáradozásaiért 
elismerő köszönetemet kifejezni. Egyúttal1 tudomás végett értesítem tanár urat, 
hogy egy idejűleg a rendező és biráló-bizottság összes tagjainak iskülön-külön 
kifejeztem köszönetemet. Budapest, 1891. évi deczember hó 4-én. Gróf Csáky.

A tanulók évvégi tanulmányversenyének kérdése a tanár- 
egyesületben. A képviselőházban történt felszólalás folytán a vallás- 
és közoktatásügyi minister úr tanulmányoztatta a ministeriumban ezt 
a kérdést, hogy nem volna-e nálunk is jó, úgy mint Francziaország- 
ban, a nemes vetélkedés emelése czéljából a tanév végén nyilvános 
versenyeket rendezni a tanulók között. F. hó 14-ére a minister úr 
ennek a kérdésnek alaposabb megvitatására enquéte-t hitt össze s 
arra Berecz Antalt, mint az orsz. középisk. tanáregyesület elnökét is 
meghívta. * Berecz Antal ismerni óhajtván ebben a kérdésben általá
ban az egyesület nézetét f. hó 12-én az egyesület helyiségébe érte
kezletet hitt össze s előadta az ügyet. Az értekezleten számosán meg
jelentek s érdekes eszmecsere után a következőkben állapodtak meg:

1. A tanulóversenyektől nálunk valami nagyobb előnyt nem vár
hatni, legfölebb az a haszna lesz, hogy útmutatást ad, melyik tanuló 
érdemelne nagyobb stipendiumot, továbbá, hogy a tanárok és intéze
tek okulást nyerhetnének, a mennyiben egyik-másik intézetnek elő
nyös oldalai, esetleg hiányai jobban feltűnnének. 2. Kívánatos, hogy 
egy-egy versenyző csoportban ne legyen túlsók versenyző (50-nél 
több) mert ellenkező esetben sem tiszta összehasonlítást nem lehet 
tenni, sem biztos ítéletet nem lehet hozni, sem világos áttekintés nem 
szerezhető. 3. A versenyeken csak azok a „jelesen érett“ tanulók 
vehessenek részt, a kiket az illető tanári kar kijelöl. 4. A versenyek 
tárgyát a szóbeli érettségi vizsgálatnak összes tárgyai képezzék. A 
versenyvizsgálat Írásbeli és szóbeli legyen. 5. A szóbeli vizsgálatra 
nézve a bizottság előre állapítson meg tételeket, melyek közül a 
versenyzők húzzanak. A kérdező (examináló) középiskolai tanár legyen, 
de a vizsgáló bizottság tagjai is tehetnének kérdéseket. 6. A vizsgáló 
bizottság a versenyző tanulók iránt nem érdekelt középiskolai s egye
temi tanárokból és a közélet tudományos férfiaiból lenne alakítandó.
7. A versenyeket az egyetemek székhelyein kellene tartani. 8. A ver
senyek az isk. év végén legyenek. 9. Jutalmakúl stipendiumos és 
dicsérő oklevelek szolgáljanak.

* Közbejött akadályok miatt az enquéte-t bizonytalan időre elhalasztották.
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A „megleletezés!“ A rém még mindig nem múlt el, még foly
ton érkeznek hozzánk felszólalások, hogy adjunk tanácsot, fölvilágo- 
sítást a megleletezetteknek, kiket ekkor meg ekkor irgalmatlanul 
exequálni akarnak. Pedig már november 1-én megjelent számunkban 
megírhattuk, hogy a pénzügyminister úr, ki azóta már tényekkel is 
bizonyította a tanárok iránti jóakaratát s a hivatalnoki fizetések 
rendezéséről szóló — fájdalom még mindig nem publikált — törvény- 
javaslatban nem feledkezett meg rólunk, megígérte, hogy a leletezést 
rendeleti úton meg fogja szüntetni. Azóta elmúlt két egész hónap; 
a ministeri rendelet ment a maga útján s a négy-ötszáz tételre rugó 
leletezés is megkezdte vándorlását. Ellenkező irányban haladt a két 
ellenfél s ha találkoztak volna, a ministeri rendelet irgalmatlanul 
tönkre teszi vala a leletezést. De nem találkoztak. Eddig nem talál
koztak. Ügy látszik, oly lassan, óvatosan, csöndesen haladnak, hogy 
ki tudja mikor akadnak egymásra. így állottak a dolgok, mikor 
Darányi, ki kérvényeinket is támogatta az országgyűlésen, a pénz
ügyi bizottságban deczember 8-án meginterpellálta a ministert a 
„leletek“ tárgyában. A pénzügyminister azonnal a legcharmantabb 
módon kijelentette, hogy mihelyt a leletezésekről tudomást nyert, 
azonnal intézkedett, hogy a Jeletek le írassanak s azok, k ikn e k  a fiz e 
tési meghagyás kézbesítte te tt, erről értesittessenek. Ez a ministeri szó 
talán mégis meggyorsítja a ministeri rendelet tempóját, hogy végre 
valahára a pénzügyigazgatóságok is tudomást vegyenek róla. Addig is 
iparkodjanak t. kartársaink az őket zaklató pénzügyi közegeket e 
ministeri kijelentésre figyelmeztetni, mely deczember 9 én, szerdán, 
az összes budapesti reggeli lapokban megjelent, a mi a hivatalos út 
lassúságához szoktatott pénzügyigazgatóságokat némi türelemre fogja 
bírni. Egyébiránt vigasztalódjunk t. kollegák. A leletek leiratását 
elrendelő ministeri intézkedés nagyon lassan halad a maga útján, de 
a leletező eljárás se oly gyors, mint a villám, így mink is nagyobb 
kár nélkül megvárhatjuk a dolgok fejlődését.

A tankönyvbirálati díjakat szabályozó (1891. évi 27.549. sz.) 
rendelethez lapunk 3. számában fűzött észrevételre múlt számunkban 
F a rka s E lem ér ú r  helyreigazítást irt. Az észrevétel Írója a már az 
észrevételben elmondottakhoz most hozzáteszi, hogy mivel a hivatalos 
lap nem állott rendelkezésére, ténjdeg nem lehetett tudomása az 1887. 
évi 8,267. sz. a. magas rendeletről, mely különben is csak álta lános
ságban  szól a dologról. Magyarázatának lényegét különben is abba 
helyezte, hogy a bírálati díjak tárgyában a részletesen és érdemlegesen 
intézkedő első rendelet tényleg az 1887. évi jú n iu s  8 -á n  21,243. sz. a. 
kiadott magas rendelet, és igazában e rendeletnek 1. és 4. pontját 
helyezte hatályon kívül a legujabbi (1891. évi 27,549. sz.) magas 
rendelet.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
A deczember 14-én tartott ülés.

Elnök: Köpesdy S., jegyző: Szerelem hegyi T .
Jelen voltak : B erecz A n ta l elnök, dr. Szom bathy J '., F e lsm ann  

J ó z se f  tiszt, tagok, dr. A lexa n d er  B ., dr. Schnabl В .. M ü lle r  J . ,  
D em e L . ,  dr. В е к е  M ., B erm ü ller  F ., Bogyó S ., dr. Csengeri J . ,  
dr. M á rk i S ., M a u r ic z  B ., M o lnár S., Sebestyén G y., dr. S zem á k  J ., 
dr. S zige tvári J . ,  T iber Á ., Tom or F .

Az elnök üdvözölte Bogyó S a m u t, a választmány új tagját s 
kérte, hogy ismert buzgóságával segítse elő a választmány működését.

Ezután bemutatta a V aszary Kolos herczeg-primáshoz küldött 
üdvözlő-táviratra kapott választ, továbbá bejelentette, hogy a múlt 
ülésből kiküldött tagok november 15-én tisztelegtek a herczeg-primás- 
nál, ki őket igen szívesen fogadta. (L, a Közlöny decz. füzetét). A 
választmány a jelentést éljenzéssel vette tudomásul.

Bejelentette továbbá, hogy az egyesület tiszt, tagja: H u n fa lv y  
P ál, elhunyt. A választmány szomorúságának jegyzőkönyvében adott 
kifejezést s az özvegyhez részvétiratot intéz.

A választmány örömét fejezte ki a felett, hogy egyik tiszt, 
tagját, A lk é r  G usztáv  fővárosi tanácsost, a főváros alpolgármesterévé 
megválasztották.

D r. Szom bathy J . tiszt, tag, az egyesület kiadásainak fedezésére 
10 forintot felajánlott. A választmány köszönettel vette.

D r. Szige tvári Iv á n  magáévá téve P etén y i V ilm osnak, a Köz
löny deczemberi számában az egyesület közgyűlésének ideje tárgyában 
közölt indítványát, ajánlja, hogy az itt felhozott érvek alapján a 
közgyűléseket s lehetőleg már az idei közgyűlést is, husvétkor tart
sák. A választmány ez indítvány érdemleges tárgyalásába nem bocsát
kozhatott, mivel az alapszabály-változtatást tételez fel, erre pedig 
nem illetékes. Az alapszabályok 25. pontja értelmében ugyanis a köz
gyűlést minden évben a nagy szünidőben s az előző közgyűléstől 
meghatározott helyen és napokon kell megtartani. Hogy azonban a 
kérdést minden oldalról alaposan meg lehessen világítani, a választ
mány bizottságot küldött ki, hogy a kérdést tanulmányozza és véle- 
ményes jelentést tegyen. A bizottság tagjai M a u r ic z  B ., dr. S zige t
vá r i J . és a fő titká r . Többen azonban már most is megjegyezték, 
hogy a húsvéti ünnepek idejének ingadozásánál fogva az egyesületi 
év is ingadozó tartamúvá válnék úgy, hogy egyik évben esetleg 11, — 
a másikban pedig 13 hónapból állana, a mi a számadásokat zavarná, 
továbbá éghajlati viszonyainknál fogva a felvidék sok esztendőben 
jóformán el lenne zárva a közgyűléstől, vagy az utazás nehézségei és



kellemetlenségei folytán legalább is meg lenne nehezítve onnan a le- 
utazás. Végre a húsvéti ünnepek alatt még fűteni is kell, ez pedig a 
szállodát igen megdrágítja.

A segélyző-bizottság előterjesztésére a választmány három folya
modó özvegynek egyenként 30— 30 frt segélyt utalványozott.

Ezután dr. S zem á k  J . tett jelentést az i f j .  Tcönyvtár-jegyzélc 
összeállítására kiküldött bizottság működéséről. Felsorolta azon tago
kat, a kik egyes művek átolvasására vállalkoztak. A testületek közül 
dicsérettel emelte ki az ungvári gynm. és a temesvári reáliskola 
testületéit, kik felkérésére azonnal kijelentették, hogy szívesen segítik 
nagy munkájában s az előbbi 60, az utóbbi 40 műnek átolvasására 
vállalkozott. Eddig összesen 356 mű (410 kötet) van kiosztva. Álta
lában nagy örömmel tapasztalta egyesek részéről az érdeklődést, de 
néhol közönynyel is találkozott. Sok mű bírálása közben nehézségekre 
bukkantak. Vannak ugyanis müvek, melyeket mübecsük folytán nem 
lehet mellőzni, de a melyek végtelenül gyarló fordításúak Másokat 
egy két hely, vagy kifejezés miatt kellene mellőzni. Némely költők
nél meg az a nehézség merült fel, hogy müveik egyes részei az 
értelmi fejlettség különböző foka szerint különböző osztályokban vol
nának olvasandók, de ilyen kiadások nincsenek belőlük. A választ
mány örömmel és köszönettel vette a jelentést, mely alapos és buzgó 
munkálkodásról tanúskodik. Kifejezte azt a hitét, hogy ha a könyv- 
jegyzék, a mint biztosan hinni lehet, megfelel a hozzáfűzött várako
zásnak, akkor a felsorolt nehézségek mielőbb megszűnnek, vagy leg
alább is jó részben megszüntethetők lesznek, mert a jegyzék hivatva 
lesz az ifj. irodalom üdvös fellendítésére. A rossz fordításokkal 
szemben azt a nézetét fejezi ki, hogy azokat irgalmatlanul el kell 
tiltani. A választmány felkérte továbbá dr, Szemákot, hogy folytassa 
tovább is buzgó működését s legyen rajta, hogy mielőbb megjelenhes
sék a katalógus első füzete.

A hátralékos tagdíjak behajtására nézve a választmány a pénz
tárost megbízta, hogy a mint legjobbnak találja, úgy járjon el s fel
hívta, hogy legyen rajta, hogy a hátralékok mielőbb befolyjanak.

Végül a szerkesztő bejelentette, hogy a januári füzet a hirde
tésekre való tekintetből, már e hó 20-án meg fog jelenni.

Uj tagokul beléptek: Végh E n d re , Székely Miké főgymn. t. 
Szepsi-Szt-Györgyön (aj. Várkonyi E.), Centis H e n r ik , fiumei főgymn. 
t. (aj. Szabó S.), B ittn e r  J ó z se f, L engye l P á l, dr. Sch m id t A tti la , 
kassai áll. főr. t. (aj. Gerevioh E.), G-eöcze Saro lta , brassói polg. isk. t., 
dr. S zéke ly  B endegúz, dr. F arnos B ezsö, Csősz Já n o s , Papp L a jos, 
T a m á si Is tvá n , brassói állami főr. t. (aj. Rombauer E.) és dr. Oláh  
L a jo s , székely-udvarhelyi főr. t. (aj. Rados J.). S z . T.
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II. A SZAKOSZTÁLYOK.

Az I. szakosztály ülése 1891. decz. 7.
Elnök Jancsó Benedek távollétében: D r. Szom batiig  Ignác г. 

Jegyző: D r. S zige tvári Ivá n .
Jelen voltak: D r. Б еке  M anó , B iczó  G éza, dr. K á rm á n  M ór, 

dr. K áro ly  G y. H ugó, Köpesdy Sándor, M a u r itz  R ezső, dr. Pete  
Gedeon, dr. P ruzsinszlcy János, R a jn e r  Ference, R e i f  Ja ka b , dr. S z i 
getvári Ivá n , S zila si M óricz, dr. Szom batiig Ignácz, T öreky Gábor, 
Závodszky A do lf.

Ez üléssel a szakosztály megkezdte az egységes középiskola tan
anyagát tárgyaló előadásokat, miket ez évi munkaprogrammjáúl kitű
zött. Előadást tartott dr. S zige tvári Iván „A magyar nyelv az egy
séges középiskolában“ czímmel.

Szigetvári, kinek előadását legközelebb egész terjedelmében közöljük, a 
bevezetésben nagy elismeréssel szólott Spitkó Lajosnak és Jancsó Benedek
nek a középiskolák reformját tárgyaló művéről, azután kifejtette, hogy sze
rinte is a középiskolák reformjában érvényesülni kell a nemzeti eszmének 
azáltal, hogy nagyobb óraszámot fordítunk a magyar nyelv és irodalom taní
tására, mint eddig. Kívánja, hogy ha az új középiskola 9 osztályú lesz, mint 
Németországban, akkor a magyar nyelv tanítására legalább 42 óra, ha 8 osz
tályú lesz, 40 óra fordíttassék. Hogy e kívánság nem túlzott, bizonyítja a 
külföld példája is. Francziaországban az anyanyelv tanítására 44'/s óra, 
Olaszországban 47 óra van a középiskolában. Nálunk a gymnasiumban 30 óra, 
a reálban 28 az anyanyelvé, a mi ha így marad az egységes középiskolák
ban is, az egész reform elhibázott munka lesz. Okvetetlenül szükségesnek tartja 
az előadó, hogy az irodalomtörténetre két év fordíttassék; e kívánságban 
minden szakember megegyez. Ha az új középiskola 8 osztályú lesz, a költé
szettan tanítására egy év jut, а VI osztály. 9 osztály mellett azonban a 
VI. és VII. A mostaninál nagyobb óraszám mindenesetre szükséges, mert a 
nemzeti eszme mellett az előadó egyszersmind a világirodalom bő ismerte
tését is kívánja, természetesen fordításban, úgy a mint a görög Írókkal jelen
leg történik. E két szempont egyesítése óvja meg iskoláinkat az egyoldalúság 
és szűk látkör veszélyétől.

Az előadó után felszólal R a jn e r  F e re n c z : panaszkodik, hogy a 
tanulók nem tudnak jól írni. Romlik a nyelvérzék is, rontják többi 
közt a hírlapok is. Az írásbeli dolgozatokat, a mint ma vannak, nem 
tartja elégnek, a javításra sem jut elég idő. Még nagyobb óraszámot 
kíván, mint az előadó, hogy a javításra főkép a felső osztályokban 
hetenkint egy óra jusson.

D r. K á rm á n  M ór  mindenekelőtt örömének ad kifejezést, hogy 
az előadó két olvasmányt, Arany Toldiját és Deák Felirati javaslatát 
annyira kiemelte. Mindkét olvasmányt eleinte bizalmatlansággal fogad
ták ; Arany értéke felől lassankint már megállapodott a közvélemény, 
Deák művéről most hallott először ilyen határozott véleményt. Hogy 
ez is föl nem vétetett a tantervbe, mint az előadó kívánja, annak 
politikai oka volt, de már akkor is akarták. A tanterv bírálói abban 
hibáznak, hogy nem azt nézik, mi van a tantervben, hanem hogy
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pl. milyen stilisztikánk van. 6 9 osztályú középiskolát kíván, mely 
egyenlő 3 részre oszlik: nyelvtan, stilisztika, rlietorika és poétika; 
végre irodalomtörténet. Elegendő olvasmányt csak akkor nyerünk, ha 
Íróinkat iskolai szempontból átvizsgálják.

B r . Szom bathy Igndcz  azt szeretné, ha a magyar nyelv tan
anyagát a többi nyelvekkel és a történelemmel együtt állapítnák meg.

S zila s i M óricz  azt tartja, hogy stilisztika tanítása csak akkor 
lesz igazán sikeres, ha már össze lesz állítva a magyar nyelv képes 
beszéde különböző csoportok, pl. testrészek szerint. Ez eddigelé nem 
történt, azért stilisztikáink mindig csak egy pár hagyományos példát 
ismernek.

Szige tvári előadó Eajner ellenében megjegyzi, hogy a dolgozatok 
olyan javítása, a milyet ő kíván, bármily óraszám mellett is lehetetlen, 
de nem is kívánatos. Kármánnak azt feleli, hogy ha a tantervet még 
ma sem tudták megvalósítani alkalmas tankönyvben, ez már magát a 
tantervet is elítéli. Ö különben a tantervet csak egy pontban támadta 
meg, az V. osztályban. Szombathy kívánsága korai, ez meg fog tör
ténni a cyklus befejezése után. Yégre Szilasi tévedését igazítja helyre. 
A metaphorák olyan tárgyalását, a milyet ő kiván, már az előadó is 
megtette egy programm-értekezésében s foglalkozott vele egy bírálat
ban is a Phil. Közlönyben Ezekben példákat is lehet eleget találni.

Végre az elnök köszönetét mond az előadónak s az ülést bezárja.

A II. szakosztály ülése november 23-án.
Jelen voltak: M ü lle r  J ó z s e f  elnök. dr. В еке M anó  jegyző, 

Szom bathy Ig n d cz , Köpesd,у  Sán d o r , Pavlicsek Sándor, B em e L ászló , 
B a jn e r  F erencz, H ornischek H en rik , M a u r itz  B ezsö, Balog M ór, 
Z ávodszky A d o lf, K á r m á n  M ór, dr. S taub  M óricz , dr. Schnabl Bobért, 
dr. F ia lovszky  Lajos.

B r . S zte rén y í H ugó  a természetrajzi tanítás jelentőségéről érte
kezett.

Eló'adó czéljáúl tűzi ki, hogy megállapítsa, minő szerepe van a közép
iskolában, különösen a reformálandó középiskolában a természetrajzi okta
tásnak- E végből magával a küszöbön álló iskolai reformmal foglalkozik és 
azt követeli, hogy az uj iskola inkább nevelő, mint tanító intézet legyen. E 
szempontból tekintve a természetrajzi oktatást, azt vizsgálja, minő formális 
czéloknak szolgál és kifejti, hogy az érzékek helyes nevelése és használata 
módjának megtanítása, a megfigyelés fejlesztése, a természeti viszonyok 
önálló megfigyelésével a gondolkozó képességre a tanuló jellembeli fejlődé
sére, szivére, kedélyére a nyelvhasználatban való járatosságára stb. minő 
hatással van. E formális czélt minden materiális czél fölé helyezi. Hibáztatja, 
hogy a természettudományok tanítását a többi tárgyak háttérbe szorítják, 
hivatkozott többek közt Herbert Spencerre, a ki azt mondja: Emberek, a 
kik elpirulnának, ha rajta kapnák őket, hogy EuripTdest olvasnak Euripides 
helyett, vagy pedig megsértődnének, ha azzal gyanúsítanák őket, hogy nem 
tudják valamely mythikus félistennek meseszerű dolgait, egy cseppet sem szé
gyellik bevallani, hogy nem tudják hol van az Eustach kürtje, melyek a gerincz
agy működései, mennyi az érverések rendes száma, vagy hogyan működik a
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tüdő stb. stb.« Szerinte ez sokáig igy nem maradhat, mert a természettudo
mányok oly mély gyökeret vertek már egész társadalmi és kulturális éle
tünkben, hogy számukra az iskolában nagyobb helyet kell biztosítani. A 
materiális czél pontos megállapítása a természelrajz pontos tanítási tervének 
megállapítását és a mai tanárképzés hiányaira való rámutatást követeli. — 
Ezzel más alkalommal foglalkozik, de már most említi, hogy kívánatosnak 
tartja, hogy a természetrajz tanításában meg legyen a folytonosság, már 
azért is behatóbb legyen, mint eddig, mert az orvosi fakultáson a természet
rajz nem kötelező többé. A helyes természetrajzi tanítás mellett a tanulása 
az ifjúnak ne váljék terhére, a természettel való eleven érintkezésen alapul
jon és főczéljául tekintse, hogy a természetet megszerettesse A mai napság 
annyira hangoztatott nemzeti nevelés kívánalmainak is megfelel a helyes 
irányú természetrajzi oktatás, mert a környezetből indul ki. a hazai föld 
megismerésére, szeretetére vezet. — Dr. S taub  Móricz konstatálja, hogy a 
természetrajz tanítása sokkal jobb, mint azelőtt volt: a szemléltetésre most 
már majdnem mindenütt kiváló gondot fordítanak. A gymnasiumi természet
rajzi tantervet ő is hibáztatja, mert az ötödik osztályban mindig azt tapasz
talta, hogy a tanulók szemlélni sem tudnak. Különös formális képező erőt a 
természetrajznak nem tulajdonít. Helyes methodus mellett minden tárgynak 
meg van ez a formális képző ereje. A szemléltetés sehol sem oly könnyű, 
mint itt, a hol nem kell a képzelő tehetséget annyira igénybe venni. Nézete 
szerint az alsó osztályokban adatgyűjtésre kellene szorítkozni és vezető mo
mentumot kitalálni. Ilyennek kínálkoznak a biológiai viszonyok; de még 
nem eléggé ismeretesek, hogy ez alapon lehetne tárgyalni a természetrajzot. 
A mi a jellemképzést illeti, arra megjegyzi, hogy sok dologtól óvakodni kell 
a tanításban, igy pl. a létért való küzdelem erős kidomborítása nézete sze
rint nem válik a tanítás előnyére. Dr. K á rm á n  Mór szerint a formális kép
zésről szólva, nem azt kell kimutatnunk, hogy az egyes lelki képességekre 
minő hatása van a stúdiumnak, mert nincsen tárgy ilyen hatás nélkül, 
hanem azt, hogy minő lelki képesség az, a mire csakis e tárgynak van 
hatása. Hibának tartja, ha a formális képzésre helyezzük a tanításban a 
fősulyt. így pl: a természettudományoknak aesthetikai képező erejét senki 
sem tagadja, de ezzel nem a természetrajz tanárának, hanem a művészet, a 
rajz tanárának kell foglalkoznia. A tanítás czéljáúl olyant kell kitűzni, a mi 
a matériát pontosan körvonalozza. Mi legyen azon anyag, a mit az alsó 
osztályokban gyűjteni kell, ez a természetrajz didaktikájának kérdése. Sze
rinte a természetrajzi tanítás anyagát abból a szempontból kell megállapí
tani, hogy a természet sűrűn szerepet visz az ember háztartásában és más
részt, hogy az ember mennyiben kerítette hatalmába a természetet ? Techno
lógiai gyűjteményeket kell létesítenünk, hogy láttassuk, minő átalakítást végzett 
a természeten czéljaira. 0 is szükségesnek tartja, hogy meg legyen a folyto
nosság, de nem a természetrajz, — hanem a természet tanításában, melynek 
ágai: a természetrajz, physika, chemia, földrajz. — Az egyetemi oktatás soha 
sem lehet irányító a középiskolára, az orvosok nem kötelesek természetraj
zot hallgatni, nem helyeselhető ugyan, mert a természettudományokat leg
inkább az orvosok vitték előbbre; de föltehető, hogy az egyes specziális 
tárgyakban a szükséges természetrajzi ismereteket el fogják sajátítani az 
orvosnövendékek. Hozzá szóltak még Pavlicsek Sándor és F ialovszky  Lajos 
és az előadó, mire az elnök köszönetét mondván az előadónak, az érdekes 
ülés véget ért.

III A KÖRÖK.
A brassói kör november hó 14-én tartotta ez évi második 

rendes ülését, melyen Méhely Lajos állami főreáliskolai tanár „Gondo
latok a magyar tanuló ifjúság testi nevelése felől“ czímü becses dolgo
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zatát olvasta fel. Ez értékes dolgozat eszmemenetét a következőkbe 
foglalhatjuk össze :

Méhely dolgozatának történelmi visszapillantásában érdekesen fejtegeti, 
hogy az ókori görögök, noha teljes öntudattal művelték a tudományokat, a 
testről sem feledkeztek meg, hanem mindkettőnek harmonikus nevelése által 
eleget tettek úgy a szellem, mint a test jogos követelményeinek s rámutat 
ezzel szemben a közép és új korra, melyekben a túlságosan felszaporodott 
tudományos ismeretek háttérbe szorították a test nevelését s túlságosan sok 
terhet rótak a szellemre. E megzavart egyensúly nem maradhatott hatás- 
talanúl a testre, s kimutatja, hogy meglehetős régen nyilatkoznak is a dolgot 
komoly figyelemmel kisérő paedagogusok, orvosok, sportsman-ek. s hogy, 
különösen a nyugot-európai népek (angolok, németek, francziák) elég korán 
tettek intézkedéseket e megzavart egyensúlynak a test nevelése által való 
helyreállítására. A mozgalom a test nevelése érdekében tehát elég korán 
megindul, de hogy nem teljesen kielégítők a tett intézkedések, a német 
császárnak az 1890. decz. 4-én Berlinben tartott tanügyi értekezleten tett ama 
nyilatkozata igazolja, melyben az értekezlet figyelmét első sorban a testi
nevelés kérdésére hivja fel. Ezeket előre bocsátva a hazai állapotokra tér át 
s kimondja, hogy ezek gyarlóbbak mint a külföldiek, mert nálunk csak most 
kezdenek a kérdéssel komolyabban foglalkozni, most, mikor pl. dr. Fodornak 
statistikai tanulmányai egészségi viszonyainkra s az életidő-tartamra vonatko
zólag megdöbbentő tényeket derítenek ki. E bevezető elmélkedések után 
a magyar tanuló ifjúság életviszonyainak fejtegetésére tér át s kimutatja, 
hogy bár sok tanulóra nézve már az otthon veszélyes a test épsége szempont
jából, az iskola sem törekszik ennek ellensúlyozására. Rámutat azon körül
ményre, hogy nálunk a tanuló ifjúság fó'contingensét az a szegény osztály 
szolgáltatja, mely a legszükségesebbekkel sem tudja ellátni gyermekét s ép 
ezért kívánatosnak tartja mennél több internatus felállítását. A test káros 
elsatnyulására jelentékenyen befoly ezen kívül maga az iskola is, a közép
isko la i képzés szem pontjából felölelt tu d o m ányszakok sokasága s nagy  
terjedelme által. E tekintetben nagy hiba, hogy az állam azon indokolással, 
hogy minden tudomány-ág az emberi szellem más és más képességeit foglal- 
kodtatja, majdnem minden tudomány-ágat bevitt az iskolába, holott u g ya n 
azon  m ódszer mellett m in d en  tan tá rgy  körülbelül egyform a ha tássa l van  
a  szellem i szervekre, miért is csupán  a z  értelm i erők fejlesztése szem pont
jából fölösleges a n n y i  tá rgy  tan ítá sa . Ennek kapcsán ajánlja a tananyag
nak szükebb körre vonását épen a tanítás intensivebbé tétele szempontjából, 
miáltal sok óra volna m eg takarítha tó  a testi nevelés érdekében. «A reál
iskolákban a vegytan, mint kedély és jellemfejlesztő tárgy merőben 
nélkülözhető, értelem művelő hatása pedig az emberi viszonyokkal közelebb 
kapcsolatban álló physika vagy természetrajz által teljesen pótolható; ki 
volna küszöbölhető továbbá az ábrázoló geometria, mely csupán a testek s 
a tér különböző viszonyainak megértésére törekvő specialis tádomány-ág . . . 
ethikai s kedélyképző hatása úgy sincs.» Ezzel van kapcsolatban amaz 
indítványa is, hogy a h á z i fe ladatok s egyátaldban a h á zi m u n k a  kévés-
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bíttessék s a  ta n ítá s i id ő  a  m a itó l elütő m ódon m egváltoztattassék. Nagy 
hiba hygieniai szempontból a délutáni tanítás, mikor az emésztés folyama a 
szellem más irányú működése által zavartatik s szellemi eltompultságot okoz 
még felnó'tteknél is s annál károsabb a tanuló fejlődő szervezetére. Ép ezért 
helyesnek tartja és ajánlja a tanórák olyan beosztását, hogy a tanítás órái 
a délelőtti időre essenek, a délutánok így a test nevelésére lévén fordíthatók. 
Nagyon természetellenes a tanórák mai berendezése, mikor a tornaórák 
rendesen a tanítási órák után d. e. 11 és d. u. 1 órakor tartatnak, tehát oly 
időben, mikor a szellem kimerültsége alkalmatlanná teszi a testet is a 
munkára. Ha a délutánok szabadok volnának, élénkebbé válnék a tornázás 
iránti kedv is, főleg ha összekapcsoltatnának vele a testnevelésére oly jelen
tékenyen ható m ozgási já tékok és k irá n d u lá so k  is. Suppan Vilmos amaz 
indítványával, hogy a tornával kapcsolatosan kézimunka is taníttassék, nem 
ért egyet, ethikai szempontból hatásosabbnak tartván az ének rendszeres 
tan ítá sá t.

Méhely az itt csak főbb vonásaiban vázolt alapos és mélyreható indo
kolás előre bocsátása után 12 pontba foglalva a kör elé terjeszti javaslatait, 
kérve a kört azok megvitatására és elfogadására. A 12 pont a következő : 1. 
kéressék fel a kormány, hogy az angol college-k és franczia internatusok 
mintájára lehetőleg számos internatust állítson fel; 2. szorítsa meg a jelenleg 
túlságosan nagy mértékkel kiszabott és úgy az intensivebb kezelést gátló, 
mint a tanulók testi és szellemi fejlődését akadályozó tananyagot; 3. léptessen 
oly intézkedéseket életbe, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló házi mun
kája megkönnyebbíttessék; 4. töröltessék el 'a délutáni elméleti tanítás az 
összes közép-, ipar- és szakiskolákon; 5. hasson oda, hogy a középiskolai 
órarendek kizárólag a paedagogiai hygienia követelményeinek megfelelően 
készíttessenek; 6. gondoskodjék arról, hogy minden középiskolának a mai 
követelményeknek megfelelően berendezett téli torna-terme legyen ; 7. gondos
kodjék a testi nevelés mai igényeinek megfelelő tornatanárok kiképeztetésé- 
ről; 8. adja meg a tornatanárnak a középiskolai rendes tanár fizetését és 
lakpénzét; 9. a tornaórák csak szabad délutánokon tartassanak ; 10. gondos
kodjék arról, hogy a mozgási játékok a testi-nevelés rendszerében megillető 
helyöket elfoglalják; hasson oda, hogy minden középiskolának szabad és 
födött játszótere, fürdőhelye, korcsolyázótere s verseny-pályája legyen, és 
a test-edző játékok eszközeivel is fel legyen szerelve; 11. gondoskodjék a 
szabadba való kirándulások általánossá tételéről s vegye igénybe — meg
felelő díjazás mellett — az osztályfőnökök közreműködését; 12. hasson oda, 
hogy az ének minden középiskolában taníttassék.

Az egyes tételek tárgyalásánál élénk eszmecsere fejlődik ki, 
noha a kör a javaslat minden pontját elvileg elfogadja azon meg
jegyzéssel, hogy az indokolásban nem ért egyet mindenben az elő
adóval. Különösen az 1. pont az, mely nagyobb vitára ad alkalmat, 
mivel, Rombauer elnök megjegyzése szerint, annak megvalósítása a 
mai anyagi viszonyok között teljes lehetetlen ; e véleményt nyilvánítja 
dr. Hoffmann Frigyes tagtárs is, hozzá tevén, hogy ily internatusok
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alapítására első sorban a főrangúnk volnának hivatva, s csak úgy lehetne 
aztán lassanként mind többet és többet felállítani. A 2. pontra nézve 
Hoffmann megjegyzi, hogy a követelmények nem oly túlcsigázottak, 
mint előadó állítja, de a kísérletet megengedhetőnek véli, úgy azon
ban, hogy egyelőre csak pár intézet tegyen kísérletet s csak, ha a 
tapasztalat helyesnek mutatja, terjesztessék ki a tananyag szőkébbre 
vonása a többi intézetekre is. Végül Binder Jenő indítványára a kör 
köszönetét szavaz Méhely Lajosnak nagy gonddal készített tanul
mányáért. Ezután Orbán Ferencz Geöcze Sarolta polg. leányiskolái 
igazgatónőnek. Rombauer Emil elnök pedig Tamási István állami 
főreáliskolai tanárnak a körbe való belépését jelentik, mi örvendetes
tudomásúl vétetik. „

D r. Korösy G yörgy, a kör jegyzője.

A trsztenai kör november hó 19-én tartott (3.) ülésében elnök 
indítványára kimondja a kör, hogy a választmány czéltudatos és az 
egyesületi élet megelevenítésére és jelentősége fokozására irányzott 
buzgó működését örömmel veszi tudomásul. — A z  ifjú sá g i könyvtárra  
vonatkozólag abban állapodott meg, hogy a kör m inden  egyes tagja a 
m aga szakába  vágó m üveket m egbírálja  és p ed ig  a n n a k  megjelölésével, 
hogy a z  egyes m üveket m ely ik  osztá ly ta n u lm á n ya in a k  támogatására  
lehet legsikeresebben fö lhasználn i.

Első fölolvasó, Csehély Adolf tanár, az árvamegyei népies 
műiparról beszélt és ugyanakkor rajzokban mutatta be az Árva- 
megyében dívó népies díszítési motívumokat.

Ezután dr. Kovalik János tanár szólt: „A szemléltető eszközök 
fölhasználása a gymn. III. osztályában a magyar, a latin és a német 
olvasmányok tárgyalásánál.“ A többi között helyesli azt, hogy az újabb 
olvasókönyvekben képek fordulnak elő. Részletezi a magyar, a görög 
és a római kulturtörténelmi tárgyakat és jelenségeket, a melyek részint 
fali képekben, részint más szemléltető művekben kellő mértékben 
bemutathatok.

Végűi Dortsák Gyula igazgató ismertette a „Tájékoztató a közép
iskolai fe lterjesztésekhez“ ez. 2 részből álló és sajtó alá rendezett 
könyvecskéjét, a melyet az októberi ülésen tett Ígéretéhez képest a 
„K özépisko la i Ü gyvite l“ czím alatt megirt munkájából szerkesztett 52 
fejezetben, a fölterjesztési határnapok szerint. Kimutatta, hogy az 
összes rendeleteket és tudni valókat tárgyi vonatkozás szerint feldol
gozva dióhéjban egybefoglalta s a felterjesztéseknél szükséges összes 
mintákat mellékelte, hogy addig is, míg az „Ü gyvitel“ ez. könyve 
megjelenhetik, az egyöntetű eljárást megkönnyítse. Fölolvasó szerint 
a könyvecske hasznavehetőségét megkönnyíti, hogy az egyes dolgokra 
vonatkozó összes tudni valók a felterjesztések sorrendjében együtt és 
egy helyen  vannak, így tehát a keresgélés fölöslegessé válik. A köny
vecske megrendelhető a szerzőnél Trsztenán. Ára 85 kr.

K otunovics G yőző , a kör jegyzője.
32
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A beszterczebányai kör f. évi decz. 7-én tartotta első fel
olvasó ülését a jelen tanévben. Petricskó Jenő , a kör elnöke mindenek 
előtt örömét fejezte ki a fölött, hogy a kör tagjai oly szép számmal 
jelentek meg; uj tagokúi bejelenti G ottl Rezső kir, főgymn. r. tanárt 
és Schm id t Frigyes ev. gymn. tanárt. A kör a jelentést örömmel 
fogadta és az új tagokat melegen üdvözölte. Erre a kör elnöke azon 
reményének adja kifejezését, hogy körünk múltjához híven ez évben 
is fáradságot nem ismerő kitartással fog működni s felkéri a tagtár
sakat, hogy ezentúl is a gyűléseken minél nagyobb számban vegyenek 
részt. Azután a múlt évi zárógyülés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
a kör megállapítja az ez évi munka-programmot. A kör első sorban a 
közgyűlés által ajánlott tételeket fogja tárgyalni; azután úgy a saját 
tagjai által esetleg felvetendő kérdéseket, mint a központi választ
mánytól később érkezhető tételeket. Az egyes tételek tárgyalására 
mostanáig a következő tagok vállalkoztak: 1. „A sajátlag nemzeti 
tárgyak behatóbb tanítása“ ez. tételre K é n  Ig n á cz  főgymn. tanár és 
Sebesztha K . kir. tanfelügyelő. 2. „A középfokú nevelés“ ez. tételre 
C zigler J .  felsőbb leányiskolái tanár. 3. „A meredek Írásról“ dr. 
H einrich  E . megyei orvos és felsőbb leányisk. tanár. 4. Az érettségi 
enquéte jegyzőkönyvének referálására M arcsiss J . főgymn. tanár.

A kör második tárgyát képezte W irth  G yu la  köri tag felolva
sása : „A  testi nevelés és a  közép isko lau ez. tételről.

Az előadó szél: I. A testi nevelés fontosságáról általában, különösen 
pedig korunkban ; annak physiologikus, hygienikus, moralis és ethikai hatá
sairól. II. Arról, hogy a testi nevelés az iskola föladata. III. Arról, hogy 
minő eszközöket használjon a középiskola a végből, hogy az ifjú test és 
lélek harmonikus, egészséges fejlődésének biztosítását, viszonyaink közt minél 
egyszerűbb módon, minél jobban megközelíthesse. — Az értekezés terjedel
mes ismertetését legközelebb hozzuk.

A kör nagy érdeklődéssel s örömmel végig hallgatta a valóban 
alapos szakavatottsággal kidolgozott értekezést. Az erre kifejlődött 
vitában a kör majdnem minden tagja vett részt. Czigler J . szeretné 
a kézi munkát is bevinni az iskolába. Ezzel szoktatjuk a tanulót a 
testi munka megbecsüléséhez. Szuppan véleményét pártolja. A kirán
dulásokat a svájezi módszerre akarja alapítani. — K ocsner J . arra 
nézve, hogy a mai tornázás nem felel meg, egyetért az előadóval, de 
arra nézve, hogy szaporítani kell az órákat, aggályai vannak. Hivat
kozik az egyetem panaszaira, hogy a középiskolai tanuló-ifjuság nem 
elég képzettséggel jön az egyetemre, tehát a többi tárgyakat inten 
sivebben kell tanítani, a mi, ha a tornászatra hat óra fordíttatnék, 
nem lenne lehetséges, azonkívül megfosztja a tanulót minden szabad 
idejétől Mindenek előtt oda kellene hatni, hogy a tanuló megked
velje a tornászást s magától játszszék és tornázzon. — F a ith  M . pár
tolja előtte szóló nézetét; de szerinte nem elég, hogyha csak a tanuló
ban felébreszszük a tornázás iránti előszeretetet, azt még a szülőkben 
is kell felébreszteni és őket az eszmének megnyerni. Hogy mily
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közönynyel viselkednek néha a szülők a tornázás iránt, mutatja azon 
tény, hogy a szülők igen sokszor nagyobb ok nélkül is iparkodnak 
gyermekeiket a tornázás alól felmentetni. — Jurkov ich  E . kivánja a 
tánczot is felvenni, mely a test mozgásainak mindig bizonyos elegantiát 
kölcsönöz. — B la n á r  ö . pártolja az előadó nézetét s szükségesnek 
tartja a hat órai tornázást. Inkább lépjen fel az egyetem szerényebb 
követelményekkel, mint sem hogy tanulóink testi nevelését elhanya
goljuk. Fősúlyt akarna helyezni a játékokra, melyek nemcsak a durva 
erőt, hanem a lelki gyönyört is fejlesztik. — Sebesztha K . pártolja 
a kézimunka behozatalát, nagyon alkalmasnak találja a kertészeti 
munkát. — L a k y  J .  egészben véve pártolja előadó nézetét, de sze
rinte csak a mostani körülményekkel kell számolnunk. Mi hasznuk 
van a szép s idealisztikus kívánságoknak, ha nincsenek először kellő 
tornacsarnokaink s játéktereink ; másodszor, ha azok kellőképen nin
csenek felszerelve. Képzeljük csak ezt az órafelosztást, ha egy főgym- 
nasium minden osztályának hat órája volna s az intézet csak egy s 
hozzá még silány csarnokkal rendelkezik! Tehát először a kezdetleges 
bajokon kell segíteni, ha azt akarjuk, hogy a tornázás a vázolt módon 
taníttassák.

Elnök összefoglalván a mondottakat, kimondja, hogy körünk a 
tornázást az eddiginél nagyobb óraszámban tartja kívánatosnak és a 
játékoknak és kirándulásoknak a rendszeres tornázás mellett az elő
adó által ajánlott szerepét helyesnek tartja.

F a ith  M átyás, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .

H U N F A L V Y  P Á L .

1810—1891.
November havában nemzeti irodalmunkat s tudományunkat egymás

után érték a súlyosnál súlyosabb csapások. Egymásután dűltek ki sorainkból 
Hirschler Ignácz. a nagyhírű szemorvos, Csiky Gergely, modern társadalmi 
drámánk megalapítója, Wenczel Gusztáv, tudós jogászunk és történetbuvá- 
runk s végre Hunfalvy Pál, a magyar nyelv- és történettudomány korszak- 
alkotó művelője.

Ha váratlan jött Csiky halála, kit élete delén, ereje teljében ragadott 
el a végzet: ép oly váratlan volt az a gyászos eset, mely Hunfalvyban 
döntötte ki tudományos életünknek egyik legerősebb oszlopát. Nagy kort ért 
ugyan, de húsz év óta nem láttunk rajta semmi változást s még ez év 
tavaszán erőben, egészségben, fiatal lélekkel láttuk körünkben. November 
28-án este ünnepeltük félszázados akadémiai tagsága örömét, a Néprajzi Tár
saság díszülésén hallottuk bölcseség és szerénység sugallta szavait és alig 
36 órával utóbb, 30-án reggel halva volt.

* 32*
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Hunfalvy Pál 1810-ben márczius 12-én született a Szepességben, Nagy- 
Szalók községben. Gymnasiumi tanulmányait Késmárkon és Miskolczon végezte 
s ugyancsak Késmárkon végezte a philozophai folyam után jogi és theologiai 
tanulmányait. Azután nevelői állást vállalt Podmaniczky Károly báró fiai 
(Frigyes és Ármin) mellett. Az 1832—36. évi pozsonyi országgyűlésen vett 
részt az özvegységre jutott báróné képviselőjéül; majd pedig (1836-ban) 
hosszabb időt töltött Drezdában, hol a báróné szülei épen aranymenyegző- 
jüket ünnepelték s ott ennek atyja, Nostitz báró (volt államminister) palo
tájában ő is mindenkor szívesen látott vendég volt.

Mindezek a benyomások megtermékenyítették fogékony lelkét s első 
irodalmi próbálkozását a «Drezdai levelekében látjuk, melyek 1839-ben jelen
tek meg az Athenaeumban. Ezekben irodalmi s politikai kérdésekkel foglal
kozott s lelkesen tört lándzsát a nemzeti irányú műveltség mellett. A követ
kező évben ugyanott tette közzé Rhapsodiák czimű czikksorozatát, melyben 
a korszellemről, a magyar philosopbiáról, a művészet fejlődéséről slb. értekezik, 
s egyszerre csak (a 11. közleményben) a magyar nyelvtudomány terére jut: 
hangtanról szól, igeidőkről, nyelvújításról, a szónoki értekező s elbeszélő 
próza törvényeiről. Ugyanakkor lefordította arabból a bölcs Lokman meséit. 
Munkássága elismeréséül már 1841-ben tagjának választotta az Akadémia s 
ő Thukydides jellemzésével foglalta el székét.

Ugyanazon időtájt jelent meg Emlékezés Késmárkra czimű czikkso- 
rozata, melyben gyermekkori emlékeihez fűzi az akkori középiskolai oktatás 
kritikáját. A latin tanításról elpanaszolja, hogy «nem képző ; annyira messze 
van tőlünk a tudat, mi által lesz képzővé a nyelv. Innen magyarázható igen 
parányi sikere ; mert midőn elhagyjuk az iskolát, csakugyan ritka tud lati
nul s még kevesebb érti Róma szellemét». Megrója azt a szokást, hogy a 
tanárok maguk diktálják a leczkét a helyett, hogy nyomtatott kézikönyveket 
használnának. Végre arról panaszkodik, hogy nincs nálunk intézet, melyben 
a tanítás mesterségére oktatnák az embert: «Tanítóképző intézet iskolajaví
tásunk eleje!»

1842-ben már meghívást kapott a késmárki jogi tanszékre; ott mű
ködött hat esztendeig, közben egy jogtudományi kézikönyvet telt közzé a 
váltó és kereskedelmi törvényekről s egy tanulmányt a közgazdaság történe
téből. 1848-ban a szepes-szombati kerület képviselőnek választotta. Debre- 
czenben a békepárthoz csatlakozott s látta Kossuth politikájában a közelgő 
veszélyt. Akkori naplójában (mely részben megjelent а «B. Szemle» 1888-ki 
folyamában) legérdekesebb az a vallomás, melyet az április 14-ki események 
alkalmával tesz. Megvallja, hogy Kossuth ékesszólásának ő sem tudott ellent- 
állani: «E pillanatban mintha keblemben elenyészett volna az aggodalom. 
Magasztos jelenet vala; de a kitekintő józan politika fátyolba rejté arczát és 
sírva sirt!» *

Elérkezettnek látszott
<a nagyszerű halál,

Hol a temetkezés felett 
Egy ország gyászban áll.»
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Fényes bizonysága nemzetünk szívós életerejének, hogy ama szomorú 
napokban is csakhamar megtalálta az irányt, hogy előkészítse a jobb kort, 
mely után epedett. Voltak költői, voltak tudósai, a kik segítettek megtalálni 
azt az irányt. Tompa Mihály kiadta a jelszót költő társainak: «Fiaim, csak 
énekeljetek!» Hunfalvy Pál pedig az 1850-ben indult Uj Magyar Múzeumban 
kiadta az Igaz a ra n y  bullát, «melyet semmi hatalom a földön érvényétől 
megfosztani nem bir», a nemzeti munka programmját. Elítélve az elbizako- 
dást s készületlenséget, mely oly véres katasztrófát idézett elő, fejtegeti a 
nagy teendőket, melyekkel a nemzet ismét szert tehet régi fényére és hatal
mára : a műveltség terjesztését, az anyagi jólét emelését, a nemzeti nyelv 
fejlesztését, a tudományok művelését.

1849-ben, bujdosó korában, szórakoztató munkát keresve, Toldy 
Ferencztó'l finn nyelvtant kért és Strahlmann grammatikáját kapta tőle. 
Ezzel indult meg azon a pályán, melynek azután egy negyed századon át 
első sorban élt: az összehasonlító nyelvészetén. De hogy miért s mikép 
indult ezen az úton, arra nézve neki magának adjuk át a szót s kivonatát 
közöljük annak a számadásnak, melyet nyelvészeti működéséről a «Litera
rische Bericht aus Ungarn» első füzetében tett közzé.

«Az 1848 s 1849. évvel nagy szünet, de némely tekintetben fordulat 
is állott be irodalmunk életében. Az országban mindinkább elterjedt az a 
nézet, hogy a politikán kívül is lehetséges nemzeti élet. Mindazáltal nagyobb 
volt a kétség a bizalomnál s a kétség a nyelvtudományra nézve 1850 óta 
azt a kérdést vetette föl: vájjon a Reguly (ki akkor tájban tért vissza útjá
ról, betegen) nem csalódott-e épen úgy, mint Körösi Csorna. Minthogy Reguly 
maga nem felelt a kérdésre, a kétség még inkább növekedett. Két évi szünet 
után, 1850-ben kezdte meg újra üléseit az Akadémia s már 1851 január 
18-án adta elő Hunfalvy Pál első nyelvészeti értekezését, melyre aztán éve
ken át úgyszólván szakadatlan sorban következett a többi. Mindenekelőtt a 
magyar nyelvészet nagy tennivalóit fejtette ki s képet adott az árja, sémi és 
ural-altáji nyelvtörzsekró'l, még pedig úgy, hogy jellemezte a latin, görög és 
német, a héber és arab, a magyar, finn és török nyelveket. Schott Vilmos 
munkája: «Az altáji vagy finn-tatár nyelvcsaládról» (1847) föltárta előtte az 
ural-altáji nyelvek nagy birodalmát; Grimm Jakab pedig a Kalevalát ismer
tette, a finn nép eposzát.

«Megvallom» — mondja Hunfalvy amaz első értekezésében — «az 
említett füzetet olvasván s finn nyelvtant kissé forgatván, kedvetlenség borult 
belsőmre. Sajnovics és Révai óta meglehetős sokat beszéltek a mieink a 
magyar, finn és lapp nyelvek rokonságáról: de annyi sok nyilatkozó s ítélni 
bátorkodó közt nem volt egy sem, ki tanulás által győződött volna meg 
arról, mi nyilatkozásának vagy épen ítéletének tárgya vala. . . Valamint a 
finn nyelv iránt ébredt az idegenek figyelme : úgy honunk szomorú történetei 
költöttek azokban a magyar nyelv iránt érdeket. Nehezen csalatkozom tehát, 
midőn állítom, hogy azon rend, melyben nyelvészeti tanulmányaink indul
janak, a jelen kor érdekével is megegyez; édes honi nyelvünk és a finn 
nyelv azon tárgy, mely az ural altaji nyelvek tanulásában mint első ajánl-
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kozik. Egyébiránt nyelvkincsünk tudományos értelmezése, összegyűjtése, ren
dezése, m in él pedig  m ost a lig  lehet kegyeletesebb dolgunk, annyira meg
kívánja a rokon nyelvek tanulását, hogy azt, bár semmi európai érdek nem 
ajánlaná is, mentői előbb szükséges volna nálunk keletbe hozni. Azért nekünk 
a finn nyelven kívül mindjárt a törököt is segédül kell fogadnunk, mert . . 
a finn és török nemzetek közt a magyar mint összefoglaló tűnik elő. S nem 
kell arra mély buvárlás, hogy meggyőződjünk, miszerint mindaddig, míg 
nyelvtudósaink a finn és török nyelveket nem tanulandják, sem nyelvtani, 
sem szótári könyveink nem fognak a nyelvészeti kivánatoknak megfelelni; 
meg kell győződnünk, hogy magyar nyelvtudós nem lehet, ki a rokon nyel
vekben nem jártas».

1853-ban tüzetesen foglalkozott finn és magyar szók, 1856-ben pedig 
török, magyar és finn szók egybehasonlításával s ekkor az volt a nézete, 
hogy <a magyar nyelv közepeit van a finn-ugor s török nyelvek közt». Ez a 
nézete azonban mindinkább módosult, a mint jobban-jobban megismerkedett 
a finnen kívül a többi ugor nyelvekkel.

1856-ban indította meg Magyar Nyelvészet czimtt folyóiratát, melynek 
hat kötetében számos értekezést tett közzé s egész kis nyelvész-gárdát cso
portosított maga köré. A II. s III. kötetben már egybeveti a mi tárgyas rago
zásunkat a mordvin és szamojéd nyelvekével.

E közben Regulyval tanulmányozta ennek vogul gyűjtéseit s ezeket 
közösen akarták kiadni. Mikor azonban Reguly (1858 nyarán) meghalt, Hun- 
falvy maga folytatta e vogul tanulmányokat s már 1859-ben kiadta és ma
gyarázta a teremtésről szóló vogul mondát, mely első eredeti vogul szöveg
közlés volt s nemcsak nyelvi tekintetben, hanem mythologiai tartalmánál fogva 
is nevezetes volt. Ezen tanulmányok eredménye volt aztán az a nagy munka, 
melyben «A vogul föld és nép» czíme alatt Reguly hagyományainak egy 
jókora részét kiadta s terjedelmes bevezetéssel s nyelvi fejtegetésekkel kisérte.

1862 óta másfél évtizeden át az Akadémia megbízásából a Nyelv- 
tudományi Közleményeket szerkesztette. Ezekben megjelent munkái közül 
legfontosabb «A kondai vogul nyelv» (1872) és «Az északi osztják nyelv» 
(1875), mind a kettőben evangéliom-fordítások szövegét közölte nyelvtani és 
szótári földolgozással. Azontúl már nem igen foglalkozott nyelvészettel, ezt 
a tért egészen Budenznek s Budenz iskolájának engedte át. Egy évtizeddel 
utóbb mintegy elkésve adta ki «Nyelvtudomány és Nyelvtanítás» czimű 
füzetét, melyben az újabb nyelvészet s nyelvtanítás tételeit s irányait birál- 
gatta. Életének utolsó húsz évében inkább néptani s őstörténeti nyomozásai
nak élt: Anonymus hitelességével, a székely kérdéssel, az oláh nyelv és nép 
eredetével foglalkozott, megírta Magyarország Ethnographiáját s a Rumének 
Történeteit, melyeken még életének utolsó estéjén is dolgozott. E közben fárad
hatatlanul részt vett a tudományos és közművelődési intézetek működésében : 
az Akadémia és Kisfaludy-társaság üléseiben, a Magyar Néprajzi Társaságban 
s a Luther-társaságban, melyeknek elnöke volt, az evangélikus egyház iskolai 
ügyeiben s a főrendiház ülésein, melynek élethossziglan kinevezett tagja volt. 
Szereplését a görög nyelvtanítás ügyében, erről kiadott műve s idevágó 
főrendiházi beszéde e folyóirat olvasói előtt bőven ismeretes.
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Hunfalvy Pálnak nyelvészeti működése leginkább az összehasonlítás 
terén mozog. Magával nyelvünknek belső történetével sokkal kevesebbet fog
lalkozott. Az idetartozó kérdések között csak egy volt, mely fiatal korától 
mindvégig élénken érdekelte s melyről még halála előtti nap is vitatkozott 
velem : az igeidők kérdése. О fejtette ki legelőször régi nyelvemlékeink idő
használatát s mindig azt kívánta, hogy mai irodalmunk elevenítse föl az 
igeidőknek régi pontos megkülönböztetését.

Tudományos eszmékben s eredményekben gazdag élet volt Hunfalvyé 
s most, midőn akadémiai tagságának ötven évét töltötte be, tisztelői egy 
tudományos dolgozatokból összeállított Albumban akartak örömüknek ma
radandó emléket állítani. Az öröm-emlékből immár gyászemlék lett, de így 
is hirdetni fogja a hálát s a kegyeletet, melylyel Hunfalvy Pál emlékezeté
nek adózunk. S im o n y i Zsigm ond.

H u n fa lvy  P á l főbb ta n ü g y i do lgoza ta inak  jegyzékét Hellebrant 
Árpád összeállítása alapján, a Hunfalvy-Album szerkesztőjének szívességéből 
a következőket ismertetjük:

I. Önálló müvek : N yelv tudom ány és nyelv tan ítás. Budapest 1884, 
A  görög nyelv  ügye M agyarországon. Budapest 1890.

II. Értekezések, bírálatok, beszédek stb. Tatai J. Görög nyelvtan. 
Ismertetés. Athenaeum 1842. I. félév 9. sz. Iskolai beszédek Késmárkon 
1843. 1845. 1847. Szepesi J. nyelvkönyvei. Ism. Uj m. Muzeum. 1850—1. 
Görög nyelvtanítás és görög nyelvtanok M. nyelvészet. 1857. Az ág. h. egy. 
gyh. gyűlésben 1861. mondott beszéd a görög lanítás ügyében. (Prot egyh. 
és isk. 1. 36. sz.). A gymn. és a görög nyelv, Reform 99—101., 104—106. sz. 
1873. Egy új magyar nyelvtan s valami az anyanyelv tanításáról. Nyelvőr.
III. 1874. Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Nemzet 80. 87. 1884. Görög taní
tás és görög olvasókönyvek. Egyet. Phil. Közi. 1885, Számos más könyv
bírálat, stb. L. Hellebrant Árdád : Hunfalvy Pál Írod. munkássága időrendben 
a Hunfalvy-Albumban.

f  Bockelberg Ernő (1839 szept. 9. 1891. nov. 17). A magyar torna
ügyet súlyos csapás érte: Bockelberg Ernő a hazai testi nevelés ez egyik 
legkimagaslóbb alakja, hosszas szenvedés után nov. 17-én meghalt. Német 
származású, volt, de egészen magyarrá lett, magyar családot alapított.

Midőn a 60-as évek elején a külföld példáját követve Pesten is egy 
magántestgyakorló társaság alakult, tornatanítójául képzett hazai erők hiá
nyában az idegen származású hannoveri fiatal katonát, Bockelberget válasz
tották. Bockelberg 1865-ben foglalta el új állását, melyet azonban nemsokára 
az újonnan létesült nemzeti tornaegylet művezetőségével váltott fel. Ez idő
ben nálunk a tornázást még hírből is alig ismerték s hogy most a körül
ményekhez képest szépen kezd terjedni, nagy érdeme van benne Bockelberg- 
nek, ki óriási tevékenységet fejtett ki ez eszme propagálása körül mind a 
fővárosban, mind a vidéken egyaránt. Neve ezentúl szoros kapcsolatban áll 
hazánk tornaügyének fellendülésével, lévén ő egyik leghivatottabb tényezője 
s legbuzgóbb terjesztője. Ebből magyarázható ki az is, hogy teljes két évti
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zeden keresztül a tornázás s testi nevelés körül Magyarországon semmi neve
zetesebb esemény nem történt, melyben főszerepe ne lett volna.

Midó'n 1868-ban a rendszeres tornatanítást kötelező tantárgyként behoz
ták, a szükségessé vált tornatanítók tanfolyamának vezetésével őt bízták meg 
s ő képezte ki hazánk tornatanítóinak legnagyobb részét. S a májusban Buda
pesten megtartott országos tornaünnepély alkalmából pedig az ezredik torna
tanítói díszoklevéllel tüntették ki emlékéül annak : hogy egynek híjával 1000 
tornatanító kiképzésénél fáradozott!

A nemzeti tornaegylet, az ország e legnagyobb egylete, tornacsarnoká
nak felépítése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett; hasonlóképen hazánk 
legtöbb tornacsarnokát az ő mintái és utasításai szerint építették s rendezték 
be. 1869-ben Matolay Elekkel, a magyar tornaügy e «Jahn»-jával külföldön 
tanulmányozta a tűzoltást, mely intézményt aztán itthon szerzett tapaszta
lataival gazdagított.

Ugyancsak Matolayval és Thaisz Elek akkori városi fó'kapitánynyal 
egyetemben szervezte továbbá az önkéntes mentőtársulatot, melylyel több 
ízben veszély idején sikerrel működött, szolgálatait pedig arany érdemkereszt
tel jutalmazták. így vett pl. részt Szeged pusztulásának mentési munkáiban 
1879-ben.

Mint a vöröskereszt-egylet egyik vezető tagja s oszlopparancsnoka 
részt vett 1885-ben a szerb-bolgár háború sebesültjeinek szállításában Szerbiá
ban s hasznos szolgálataiért szerb érdemkeresztet kapott.

E sokoldalú elfoglaltsága mellett tanította még az ifjúságot is tornára, 
sőt 1872—75-ig három éven keresztül a Ludovika Akadémia növendékeit is 
gyakorlati és elméleti tornára oktatta. E mellett foglalkozott a szakirodalom
mal is. így egyebek között irt «a leánytornázásról», «a tornacsarnok építé
séről s berendezéséről», «a tökéletes előtornász kellékeiről» stb.

Nem csoda, ha ilyen kiterjedt munkaköre s fontos szereplése által a 
társadalomban magára vonta a leghivatottabb közegek figyelmét. így pl. a 
cultusministerium megbízásából 1876-ban beutazta Felső-Magyarországot, meg
vizsgálván iskoláinak tornaügyét. 1880-ban Belgiumban tanulmányutat tett 
s jelen volt az ottani nagy nemzetközi tornaünnepélyen; majd a vörös
keresztegylet megbízásából 1883-ban megszemlélte a berlini hygieniai kiállí
tást. 1885-iki országos kiállításunkban pedig Magyarországon eddigelé nem 
látott minta-tornacsarnokot teljesen berendezve mutatott be.

Legújabban megbízta a közoktatásügyi ministerium a magyar 
tanulók első országos versenyének rendezésével s vezetésével, mely feladatát 
daczára beteges voltának serényen és nagy lelkesedéssel iparkodott megoldani. 
De e nagy munka úgylátszik végleg megtörte a különben is már nagyon 
szenvedő férfiút. A szakadatlan tevékenységokozta munka nagyfokú ideges
séget idézett elő erős testében, mely bajhoz még agybántalom is járult. 
A szünidő alatt fürdőkben keresett enyhülést, de eredménytelenül, a tanév 
elején már nagy betegen hozták vissza a fővárosba, hol a vöröskereszt-egylet 
kórházában kitűnő orvosi kezelés daczára mind jobban és jobban végfelosz
lása felé közeledett. Bizonyosan baja orvosolhatatlan voltának tudatában
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nagy fájdalmaitól szabadulandó egy erős idegrohamában kiugrott a kórház 
első emeleti ablakából s belső sérülései következtében pár nap múlva nagy 
kínok között kimúlt. Korán halt meg, a magyar tornaügy nagy kárára. 
Komoly, kitartó s praktikus ember volt; halálakor csak azt kívánjuk, hogy 
számos ilyen buzgó és szakképzett embere legyen hazánknak s tornaügyünk, 
mely most még jóformán a kezdet nehézségeivel vajúdik, csakhamar fel
lendül s elterjed. Áldás emlékén s alkotásain.

Halálozás. A lévai kegyes-tanítórendi társház tagjai G adl Miklós 
kegyes-tanítórendi áldozó papnak, a siketnémák váczi országos intézete 
nyugalmazott hittanárának halálát jelentik. Meghalt november hó 25-én 
délelőtt Zsitva-Gyarmaton. életének 76-ik évében, hosszas szenvedés után, 
végelgyengülés következtében. — A napilapokból értesülünk, hogy decz. 2-án 
meghalt Ossváth József, a kecskeméti ev. ref. főgymnasium nyug. tanára, 
életének 63-ik évében.

Kinevezések. «Vallás: és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesz
tésére V árosy Tivadar, újvidéki kath. főgymnasiumi helyettes igazgatót 
ugyanezen tanintézet rendes igazgatójává kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. 
évi november hó 27-én. Ferencz József, s. k., Gróf Csáky Albin s. к.» — 
«A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Isseku tz  Lászlót az aradi 
kir. főgymnasiumhoz) és állami főreáliskolához egyelőre tiszteletbeli minőség
ben iskola-orvossá és az egészségtan tanárává nevezte ki.»

A tanáregyesület jubiláris kiállításán 52 kiállító díszoklevelet. 64 
elismerő oklevelet nyert. A bíráló bizottság tagjai voltak : B a ksa y  István. 
R om bauer Emil, F ra n k i István, B ú za  János, Csdka Károly, Szépréthy  Béla. 
H im p fn er  Béla, Téglás Gábor, P ircha la  Imre, Székely  Salamon. A bizott
ságban a csoportvezetők is részt vettek. A bizottság B a k sa y  István elnöklete 
alatt megalakult, jegyzője Csáka Károly volt. A rendező bizottság tagjainak 
a bíráló bizottság elismerő okleveleket kér a vallás- s közokt. ministerium 
részéről. A kitüntetettek névsora a következő:

Díszoklevelet nyerték  :
1. Rigler József Ede (tanszer, kit.

hazai gyártm.)
2. Ráth Mór (díszmunk.. magy.

klassik.)
3. Singer és Wolfner (tankönyv, ifj.

irat.)
4. Hornyánszky Viktor, (szak- és tan

könyvek.)
5. Lampel Róbert (Wodianer F. és

fia) (tankönyv., ifjus. irat.)
6. Eggenberger könyvkiadó czég (ifj.

irat., térkép.)
7. Divald Károly (fénykép, fény

nyomat.)
8. Dr. Веке Manó (grafik. táblák.)
9. Edelmann Sebő (fotogr. projekcz.

képek.)

10. A nagym. m. k. Vallás és közokt.
Minist, (isk. terv. és kép.)

11. Dr. Kiss Károly (üvegkészítm.,
üvegtechn. meghonosítása.)

12. Dr. Gáspár János (tud. chem.
munkáik.)

13. Kalecsinszky Sándor (chem. eszk.)
14. Dr. Eötvös Loránd (fiz. eszk.)
15. Galderoni és társa (tanszer)
16. Dr Entz Géza (tanszer., készítm.,

résztvét.)
17. Klein Gyula (résztvét.)
18. Fölser István (tanszer., készítm.,

résztvét.)
19. Dr. Jurányi Lajos (tansz., készítm.,

résztvét.)
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20 .

21.

22 .

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

1.
2 .

3.
4.
5.
6.
7.8. 
9.

10 .

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

Dr. Szabó József (tansz., készítm., 
résztvét.)

Frivaldszky Ján. (állattan, készítm., 
résztvét.)

Kunszt Károly (ház. kitöm, állat.)
Kuthy Dezső (bog. gyűjt.)
Kálazdy nó'vérek (isk. czélú mű

virágok.)
Lenoir és Forster (fejlődést, 

készítm.)
Gammel Alajos (kitömött áll., 

gyűjtem., állatt. készítm.)
Paszlavszky József (gubacs tanul

mány.)
Dr. Staub Móricz (ásványt, geolog. 

taneszk.)
Sigmund József (tornaöltöny.)
Ország, közegészségügyi egyesület 

(Írod. műk.)
Dr. Schuschny Henrik (hygien. 
gráf. tábl.)

Feiwel Lipót (isk.-pad.)
Morelli Gusztáv (fametsz.)
Hölzel-féle magy. földv. intézet 

(térkép, szeml. kép.)
Lichtenegger József (szemlélt, 

eszk. a tört. tanításhoz.)
Köpesdy Sándor (phiiol. szeml. 

eszk.)

37. Dr. Márki Sándor (tört. szeml.
eszk.)

38. Várady N. (rajzmint.)
39. Szemlér Mihály (rajzmint.)
40. A tanárképző gyak. főgymn. (tan

szerek, készítm.)
41. «Ferencz József» név. int. (czélsz.

berend.)
42. A budapesti II. kér. áll. főreál

iskola (tansz. készítm.)
43. A bp. II. kér. áll. főgymn. (iskol.

kép., és terv.)
44. A bp. VII. k. áll. főgymn. (taneszk.)
45. A bp. áll. felsőbb leányisk. (tan

szer, készítm.)
46. A bp. VIII. kér. közs. főreálisk.

mért. szeml. eszk.)
47. A bp. I. kér. tanítóképezde

(gipszöntv.)
48. Aranyosi-féle magánintézet (isk.

kézimunk. meghon.)
49. Kassai köz. iparisk. (szabályozh.

korlát.)
50. Dr. Fehér Ipoly (szegedi tank.

épül. terv.)
51. A dévai áll. főreálisk. (isk. terv.)
52. Divald Károly fiai (fénykép, fény

nyomat.)

E lism erő  oklevelet n y e r te k :
Károlyi György (tanszer., saj. 

gyártm.)
Az «Athenaeum» Írod. és nyomd, 

részv. társ. (iskolakiadv.)
Leitner M. L. és fia (iró-,rajz-eszk.)
Stampfel Károly (tank., seg. eszk.)
Sziklai I. és fia utóda (rajzkönyv.)
Lauffer Vilmos (ifj. irat., tank.)
Dobrovszky és Franke (atlasz.)
Kókai Lajos (tank.)
A «Sárospataki Írod. kör.» (Írod. 

kiadv.)
Rombauer Emil (czélsz. órarend 

tervező.)
A pozsonyi kér. akad. (tud. műk., 

isk. terv.)
Dohmányi Frigyes (fizik, eszk.)
Dr. Hankó Vilmos (chem. elemz. 

szeml összeállít.)
Dischka Győző (szökőkút)
Berecz Ede (chem. eszk.)
Fialovszky Lajos (homokb. szárít, 

növény.)
Baly István (növényt, készítm.)
Weiszfeld Jakab (rajztábl.)

19. Deésy Károly (forg. felületek
bemut. szóig, gép.)

20. Szmetana Ferencz (mért. minták.)
21. Propper Ferencz (rajzmint.)
22. Sternberg Ármin (isk. hangsz.)
23. Oheroli János (jav. tornász.)
24. Derük Sándor (gázcsöv. nyújtó.)
25. Bockelberg Ernő (tornaszer.)
26. Rupprich Károly (jav. kori.)
27. Stark Máté (nyújtó körhintafő.)
28. Szaffka Manó (tér minta, gráf.

tábláz.)
29. Herrich Ottó (tornaszer, bőrbevon.)
30. Neumann Henrik (isk. els. seg.

nyújt, szóig, eszk.)
31. Dr. Kresz Géza (eís. seg. nyújt.

feltűnt, tábla.)
32. Dr. Rozsaffy Alajos (résztvét.)
33. Wolf Soma (árnyéksz. záró kész.)
34. Lenner Emil (isk. pad.)
35. Dr. Kemény Ferencz (mstr. foto-

grammok.)
36. Az ungvári agyagipar részv. társ.

(szeml. domb. műv.)
37. Perényi Adolf (nyelvt. tábla.)
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38. Zimmermann Gyula (nyelvt. tábla.)
39. Dr. Dietz Sándor (szekr. mikrosk.

készül, őrzésére.)
40. Rumbold I. (papírmasé készítm.)
41. Hofrichter József (szabk. rajz

minták.)
42. Uhlmann N. (földr. szeml. eszk.)
43. Walentényi N. (földr. szeml. eszk.)
44. Kárpáti Kelemen (dicsér, közre-

műk.)
45. PonoriThewrewkÁrpád (résztvét.)
46. Váli Béla (résztvétel.)
47. A magy. orsz. tornatanárok egyesül.

(résztvétel.)
48. A lőcsei főreáliskola (grafikus

kimutat.)
49. A temesvári áll. főreálisk. (gráf.

kimut., isk. terv.)
50. A győri kath. főgymn. (iskolaterv.)
51. A bp. ref. főgymn. (isk. terv.)

52. A bp. V. kér. áll. főreáliskola
(isk. terv.)

53. A jászberényi kath. főgymn.
(iskolaterv.)

54. A nagyenyedi ev. ref. főgymn.
(iskolaterv.)

55. A bp. László-féle mag. főgymn.
(isk. kép.)

56. A pápai ev. ref. főgymn. (isk. terv.)
57. A zsolnai gymn. (isk. terv.)
58. A szászrégeni főgymn. (isk. terv.)
59. A szombathelyi kath. főgymn.

(isk. terv.)
60. A körmöczbányai áll. főreálisk.

(iskolaterv.)
61. A szegedi áll. főreálisk. (isk. terv.)
62. A zentai közs. gymn. (isk. terv.)
63. Azujverbásziközs.gymn.(isk.terv.)
64. A nagykikindai közs. gymn. (isk.

terv.)

I R O D A L M I  É R T E S Í T Ő .

Ifjúsági irodalmunk az utolsó években nevezetes lendületet vett. ezt 
főkép a karácsony i könyvpiacé  bizonyítja, mely évről-évre gazdagodik 
mennyiségben, de értékben is. Volna ugyan még sok kívánni valónk s az 
őszinte, komoly kritika hasznos szolgálatot tehetne irodalmunk ez ágának; 
de tagadhatatlan, hogy a könyvkiadók törekvése általában jó úton jár; 
eredetit iparkodnak adni s jónevü íróinkhoz fordulnak ifjúsági olvasmányok
ért. E téren a verseny már eddig is meglepő eredményeket érlelt. Legjobb 
Íróink komoly feladatuknak tartják, hogy az ifjúságnak Írjanak s habár 
eddig inkább a kisebb gyermekekhez fordultak, lassan-lassan megtanulnak 
a nagyobbakban is lelkes közönséget nevelni maguknak. A következőkben 
a közelgő ünnepekre való tekintettel (e számunk még az ünnep előtt jelen 
meg) a karácsonyi könyvpiacz termékeit jelentjük be, nagyobbára ifjúsági 
olvasmányokat, kisebbek-nagyobbak számára, melyek közül a középiskolai 
ifjúságnak valókat esetleg még bővebben is meg fogjuk beszélni.

1. L am pel Róbert ( W odiáner F . és fiai) k ia d á sá b a n  m egjelentek:
Radó Antal: Ezeregy éjszaka  regéi. A magyar ifjúság számára. 

1 frt 80 kr.
Bánfi János : Legszebb regefüzér. Regék és kalandos történetek gyűjte

ménye. 1 frt 40 kr.
Bródy Sándor: K is  a lm anach. Húsz magyar iró eredeti meséivel és 

elbeszéléseivel. (Szemere Attila, Murai Károly, Herczeg Ferencz, Hock János, 
Tóth Béla, Rákosi V., Benedek E., Jókai M., Bródy Sándor stb.) 1 frt.

Bánfi János : Egyszer volt, hol nem  volt. A legszebb mondák, regék, 
s kalandos történetek gyűjteménye. Számos képpel. 2 frt 80 kr.

Bánfi János: T ündérek  közt. Regék és kalandos történetek gyűjte
ménye. 1 frt 40 kr.

Busch-Cziklai: M a rczi és M iska  96 torzrajzzal. 1 frt 80 kr.
Busch-Cziklai: Ugri M atyi. (Mindkettő humoros képeskönyv.) 1 frt 80 kr.
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Radó Antal: Idegen költők album a. Műfordítások a XIX. sz. lyrájából. 
Manheimer S.. Cserépy A. és mások eredeti rajzaival. (A jeles műfordító 
ez újabb művét mindenkinek ajánlhatjuk.) 5 írt.

2. R éva i testvérek k iadá sá b a n  m egje len tek:
Bánfi János : M agyar L ászló  u ta zá sa i és ka land ja i. Az érettebb ifjú

ság számára. Számos képpel Díszkötésben. 3 frt.
Jókai Mór: Meséskönyve. Számos képpel, rajzolta G yulay L ászló . 

(Gyönyörű kiállításban.) 3 frt 50 kr.
Mikszáth Kálmán: A  k is  prím ás. Történeti elbeszélés az ifjúság szá

mára átdolgozva. Ára fűzve 1 frt.
Mikszáth Kálmán : A  két ko ldus d iák . A  m i a  lelket megmérgezi. 

(Az összegyűjtött művek 7. kötete.) Ára fűzve 2 frt.
Jókai Mór: A  fekete vér. Regény két kötetben. 2 frt.

3. A z Eggenberger-féle könyvkereskedés, melynek annyi jeles ifjúsági irat
kiadását köszönjük, az idén, csak a kisebbeknek hozott ajándékot: 

Forgó bácsi kö n y v tá rá n a k  öt újabb kötetével. Minden kötet ára 
csinos franczia Ízlésű vászonkötésben 80 kr. Bízvást adható a kisebb gyer
mekek kezébe.
4. R á th  M ór kiadásaiból, többnyire komoly. olvasmányok, bejelentjük a

következó'ket:
Hübner S. gróf: A brit b irodalm on keresztül. I kötet. (A híres út- 

leirónak legújabb munkája, mely Dél-Afrikát, Uj-Zelandot, Ausztráliát, Indiát 
tárgyalja.) 4 frt.

Gróf Benyovszky Móricz életrajza  II kötet. Második kiadás. (Igen 
szép kiállítása a rendkívül érdekes műnek.) 3 frt 40 kr.

Stanley M. H.: A  legsötétebb A frikában . II. köt. 1. fele. 2. fele. Az 
első' és második kötet bolti ára 14 frt.

Mounteney Jephson A. J. : A legsötétebb A frikában . Pótkötet Stanley 
előbbi müvéhez Stanley közreműködésével. 1—2 6. frt.

Verne Gyula: Utazás a fö ld  középpontja  felé. Ford. B eö thy  Leo.
II. kiadás 1 frt 60 kr.

Höhnel Lajos: A R u d o lf és S te fá n ia  tavakhoz. Teleki Sam uel g ró f 
felfedező ú tja  K elet-A frika  egyenlítői v idékein  1887— 1888-ban, leírta 
kísérője Höhnel Lajos. I kötet. 1—6 . ív. (Elegáns kiállítás.) 90 kr.

Wertheimer Ede: A u sz tr ia  és M agyarország a  X IX . szá za d  első 
tizedében I. kötet. Uj kiadás 2 frt 80 kr., II. kötet. 1 füzet 1 frt 20 kr.

Greguss Ágost: Shakespere pá lyá ja . A M. T. Akadémia által Kará
csonyi-díjjal jutalmazott mű. 2 frt 80 kr.

Arany János balladái. Díszkötés. 1 frt 50 kr.
5. A  M. T. A ka d ém ia  K önyvkiadó-V álla la tából négy új értékes kötet

jelent meg:
Dante Alighieri: A  p u rga to r ium . Fordította, bevezette s jegyzetekkel 

kiséri Szász Károly.
Ribbeck Ottó : A ró m a i költészet története. Fordította Csiky Gergely. 

I. kötet. A  köztársaság  költészete. II. kötet. A ugusztu s kora.
6. H o rn yá n szky  V ik to r  kis gyermekek számára adott ki csinos kiállítású

igen becses könyvet:
Dr. Kiss Áron: M agyar G yerm ekjáték-könyv (az ismeretes jeles nagy 

műből való kivonat). Egyúttal fölemlítjük az ugyané kiadónál megjelent két 
művel:

Oheroly János : Torna-zsebkönyv. Nagyon czélszerű és időszerű össze
állítás a tornai tudnivalóknak.

Székács József: Im ádságok  és buzgólkodások ev. prot. keresztyének 
számára. IV. kiadás, 1892.



DÉVAI TESTVÉREK, BUDAPESTEN.
A M A G Y A R I F J Ú S Á G  K Ö N Y V T A R A

HAZAFIAS, TANULSÁGOS ÉS ÉRDEKFESZITÖ IFJÚSÁGI IRATOK TÁRHÁZA.
Ú j d o n s á g !  Ú j d o n s á g !

J ó k a i  Mór
M eséskiönyve.
Egy rendkívül _ díszes kiállítású vaskos kötet, 4-0 eredeti illustrátióval, 

rajzolta GYULAY LÁSZLÓ tanár. — Ára fűzve 2 írt 50 kr.; eredeti külön e 
czélra rajzolt díszes bekötésben ára 3 frt 50 kr. — Hazánk legnagyobb költője 
oly művel gazdagította ezáltal a magyar gyermekirodaimat, mely hivatva van 
nálunk oly népszerűségre szert tenni, mint a külföldön Andersen, Grimm 
hason művei.

Ú j d o n s á g  ! Ú j d o n s á g !

Magyar László utazásai
és kalandjai Afrikában.

Irta: B Á N  FI J Á N O S .
Számos képpel. Díszes kiállításban. — Ára fűzve 2 frt. Eredeti rajzú 

vászon-díszkötésben 8 frt. — A világhírű magyar úttörő viszontagságos sorsa 
van e könyvben érdekfeszítően leírva, és élvezetes előadásban belé vannak 
szőve a későbbi Afrikautazók vívmányai is. E vonzóan megirt könyv minden 
serdülő ifjúnak hasznos és mulatságos olvasmányát fogja képezni; az első 
magyar Afrikautazó történetét minden magyar ifjúnak el kellene olvasni.

A k i s  p r í m á s .
Elbeszélés. Irta : Mikszáth Kálmán.

Számos művészi kivitelű képpel, rajzolta GORÓ LAJOS. — Ára fűzve 
1 frt. Díszkötésben 1 frt 80 kr.

A két koldusdiák.
M e s é s  t ö r t é n e t  a z  i f jú s á g  s z á m á r a .

Irta: Mikszáth Kálmán.
Ára fűzve 1 frí 50 kr. Remek eredeti díszkötésben 2 frt 50 kr. — Ragyogó 

humor, naiv poetikus hang, zamatos nyelv jellemzik népszerű Írónk ezen két 
művét is, melyek méltóan sorolhatók Mark Twain világhírű hason irányú elbe
szélései mellé. — «A két koldusdiák» rövid idő alatt 2-ik kiadást ért már.

A tudom ány vértanúi.
Tissandieu Gaston műve után a hazai viszonyokhoz alkalmazta KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN 

Harmincznégy eredeti fametszettel. — Rendkívül díszes vaskos kötet. — 
Ára fűzve 3 frt; kemény kötésben 4 frt; fényes vászondíszkötésben 4 frt 50 kr.

«Kitűnő gondolat volt e munka lefordítása. Ezt minden fiatal embernek 
meg kell szereznie, mert nélkülözhetetlen. Sokat tanul és nemesen lelkesül a 
példákon.» B ú d . H írlap.

«A hírneves tudós és ékestollú iró, a tudományos kutatások legsötétebb 
epizódjairól ir és azokról a férfiakról, kik a tudomány szolgálatában küzdöttek 
és vesztették életüket » Egyetértés.



A FRAN KLIN-TÁRSUL AT
kiadásában

B U D A P E S T E N
megjeleilt és minden könyvkereskedésben kapható :

Cató bölcs mondásai. Szövegét megállapította, fordította és jegyzetekkel ellátta
dr. N ém ethy Géza. 40 kr.
Latinul és magyarul 60 kr.

Cicero a kötelességekről. Fordította, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta 
Csengeri János. 1 frt,
Latinul és magyarul 1 frt 60 kr.

Frary Rezső. A latin nyelv kérdése. Francziából fordították dr. F erenczy  
József és dr. V arga  Bálint. 1 frt 50 kr.

Goerth A. A tanítás művészete. Útmutató azon tanítók számára, kik hivatá
sukban mesterré kívánják magukat kiképezni. Fordította és átdolgozta 
dr. H avas  Gyula. 1 frt.

Herrmann Ferencz. Általános tanítás- és tanodái neveléstan. Magyarra át
dolgozta M ennyei József. 1 frt.

Kiss A. A magyar népiskolai tanítás története. 2 frt 40 kr.
Legouvé Ernest. A nők erkölcsi története. Ford. Feleki József. 1 frt 50 kr.
— Atya és fiú a tizenkilenczedik században. Fordította F eleki József. Két 

kötet 1 frt. Vászonba kötve 1 frt 60 kr.
— Leányaink és fiaink. Egynéhány jelenet és tanulmány a családi életből. 

Fordította Féleki József. 2 frt.
Díszkötésben 2 frt 80 kr.

Magyar közmondások gyűjteménye. Különös tekintettel az életbölcseségre és 
nevelésre. Rendszerbe foglalta A lm ásy  J. 1 frt. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.

Markó Lajos. Vezérkönyv a testgyakorlás tanításához. Tanítók és tanító- 
jelöltek számára. 29 fametszvénynyel. Második kiadás. 60 kr.

Panyák Ede dr. A magyarországi középiskolákban 1850-től 1885-ig megjelent 
összes programmértekezéseknek repertóriuma. 1 frt 40 kr.

Platon Theaitetosa. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta S im o n  József 
Sándor. 60 kr. Görög-magyar kiadás 1 frt 20 kr.

Rousseau J. J. Emil vagy a nevelésről. Ford. F ü h rer  Ignácz. 2 frt 40 kr.
Szirmai József. A túlterhelés és a Herbart Zilleristák. 20 kr.
Szitnyai Elek. Levelek egy tanuló ifjúhoz. 1 frt, vászonkötésben 1 frt 40 kr.
Szvorényi József. Gyakorlati tanácsok a házi s nyilvános nevelés körében. 

Anyák és nevelők tanulságára, népszerű előadásban. 2 frt.
Díszkötésben 3 frt.



Az EGGENBERGER-féle könyvkereskedés (Hoffmann 
és Molnár) kiadásában megjelentek.

EREDETI MAGYAR
G Y E R M E K M E S É K .

EGYBESZEDTE
R A D Ó  V I L M O S .

K É P E K K E L  E L L Á T T A

S Z E M L É K  M I H Á L Y .
Ára félvászon-kötésben 1 frt 40 kr. 
Diszes angol vászonkötésben 2 frt.

GYERMEKMESÉK.
GRI MM G.

NYOM ÁN

HALÁSZ JÓZSEF.
W A L T E R  C R A N E  K É P E I V E L .

Ára félvászon-kötésben 1 frt 50 kr. 
Egész vászon-kötésben 1 frt 80 kr. 

Diszes angol vászon-kötésben 2 frt 40kr.

RO BIN SO N  CRUSOE
T Ö R T É N E T E .  

G Y E R M E K E K  S Z Á M Á R A
Á TD O L G O Z T A

RADÓ VILMOS.
Sok szép képpel. Ára félvászon-kötés
ben 1 frt 20 kr. Diszes angol vászon

kötésben 1 frt 80 kr.

CO LUM BUS K R IS T Ó F
É L E T E

ÉS AMERIKA FÖLFEDEZÉSE.
E L B E S Z É L T E

COLON F„ COLUMBUS KRISTÓF FIA.
Számos fametszetű képpel. Ára fél
vászon-kötésben 1 frt 50 kr. Diszes 

angol vászonkötésben 2 frt 40 kr.
U T A Z Á S O K

É S

VADÁSZ - KALANDOK.
E L B E S Z É L É S E K  A Z  Á L L A T V IL Á G B Ó L .

P A U L  B E R T

F R A N C Z IA  E R E D E T I M U N K Á JA  NYOMÁN

S I M O N Y I  JEBVŐ.
Számos fametszett! ábrával. Ára papir- 
kötésbenlfrt50kr. Diszes angol vászon

kötésben 2 frt 20 kr.

IDEGEN NÉPEK KÖZT
M E S S Z E  F Ö L D Ö N .

UTAZÁSOK LEÍRÁSA ÉS ÉLETKÉPEK.
K IV Á L Ó  U TA SO K  NYOMÁN

SIMONYI JENŐ.
Számos fametszetű képpel. Ára fél
vászon-kötésben 2 frt. Diszes angol 

vászonkötésben 2 frt 40 kr.

G R Ó F  B E N Y O Y S Z K Y
É L E T E  É S  K A L A N D J A I .

AZ EREDETI NYOMÁN ÁTDOLGOZTA

RADÓ VILMOS.
8 Z E M I .É R  t a n ü r  e r e d e t i  r a j z a i v a l .

Ára félvászon-kötésben 2 frt. Diszes 
angol vászonkötésben 2 frt 80 kr.

A KERESZTES HADAK
T Ö R T É N E T E .  

KÖZÉPKORI KRÓNIKÁKBÓL.
ö s s z e á l l í t o t t a

DE WITTNÉ (GUIZOT HENRIETTE).
(Franc?iá b ó l f o r d í t v a . )

Számos ábrával és egy térképpel. Ára 
félvászon-kötésben 1 frt 50 kr. Diszes 

angol vászonkötésben 2 frt.

L Á Z A D Ó  H A J Ó S N É P
V I S Z O N T A G S  Á G A I  

A C S Ö N D E S  T E N G E R E N .  
VALÓDI TÖRTÉNET.

A Z IF JÚ S Á G  SZÁM ÁBA IR T A  É S  R A JZ O L T A

GYŐRÖK LEÓ GY.
Számos ábrával. Ára félvászon-kötés

ben 1 frt 50 kr.

T Ö R Ö K V I L Á G

M A G Y A R O R S Z Á G O N .
TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉSEK 

A SERDÜLŐ I FJ ÚSÁG SZÁMÁRA
IR T A

SZATHMÁRY KÁROLY.
Ára díszkötésben 2 frt.
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AZ É N  Ú J S Á G O M
KÉPES HETI GYERMEKLAP.

Szerkeszti: P Ó S A  L A J O S .

í í

6 —12 é v e s e k  s z á m á r a .

„Az én Újságom“ a czime Pósa Lajos szerkesz
tésében megjelenő

g y e r m e k l a p n a k ,
melyben a magyar irodalom szine-java szebbnél-szebb 
verseket, mondákat, regéket, meséket, ismeretterjesztő 
czikkeket ír.

„Az én Újságom“ eddigi pályafutása alatt kivívta 
a magyar közönség tetszését. A gyermekek hétről-hétre 
szeretettel várják; szülők, tanítók meleg rokonszenvvel 
fogadják, mint a gyermekek igazi barátját; a hazai lapok 
pedig országszerte nagy elismeréssel nyilatkoznak róla, 
mint olyan újságról, mely a gyermekek nemzeti érzését 
és gondolkodását hathatósan ápolja, szítja, fejleszti.

„Az én Újságom“ minden héten szombaton jelenik 
meg, úgy, hogy vasárnap a vidéki előfizetők is megkapják.

„AZ ÉN ÚJSÁGOM“
előfizetési ára:

E g é s z  é v r e ................................... 4  f o r i n t
F é l  é v r e .........................................2  „
N e g y e d  é v r e ................................1 ,,

oly csekély összeg, melynek alapján bizton számítunk a 
közönség legmelegebb érdeklődésére. — Előfizetési pénzek 
küldendők, legczéiszerübben postai utalványon:

„Az én TTj ságom“
kiadóhivatalába

(Singer és Wolfner könyvkereskedése)
BUDAPEST, (A n d r á s s y - l í t  10. s z . )

Mutatványszámot kívánatra ingyen és bérmentve 
küld az em lített kiadóhivatal.
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DR. LÜTTER NÁNDOR f.

1820. szeptember 3. — 1891. deczember 30.

Egyesületünk csak az imént, jubilaris közgyűlésén, fejezte ki 
háláját dr. Lutter Nándor iránt, ki vezérszerepet vitt az egyesület 
megalakításának nehéz munkájában, ki első elnöke és 25 éven át 
tiszteletbeli tagja volt, ki az egyesületet mindig szerette és támo
gatta — s ma, nehány hónappal ama szép ünnep után, a hála 
érzetéhez a kegyelet és gyász bús indulatai csatlakoznak, ez az 
öldöklő tél Lulter életét is kioltotta s a kinek szellemi frisseségét s 
rugékonyságát mindig bámultuk, váratlanul, egyszerre tűnt el körünk
ből. Kegyeletünket megnyugtatja, a gyászt enyhíti az a tudat, hogy 
Lutter Nándor a sors kegyeltje volt, hogy szép életet élt, melynek 
gyümölcseit bőven élvezhette. Nagy hatáskörben működhetett, álta
lános tisztelet környezte, a fővárosi tanárság bízott benne és sze
rette. Jó barátot vesztettünk benne, ki a tanárok érdekeit szivesen 
fölkarolta s előbbre vitte. A hivatalos érintkezésben a legkedve
sebb modort, a legfinomabb tapintatot tanúsította. Az érettségi 
vizsgálatokon bámulatba ejtett mindenkit fáradhatatlan kitartásá
val, paedagógiai ügyességével és széles ismereteivel. A tanuló 
ifjúságnak is jó barátja volt, jelenléte inkább bátorította az ifjakat, 
kiket gyorsan és biztosan kiismert és nagy igazsággal és jóaka
rattal megítélt. Mint gyakorlati tanférfiúnak, ki egészen az iskolá
nak élt s művészetre vitte szakmáját, alig akad párja Magyar- 
országon.

A magyar középiskola története is méltányolni fogja széles 
körű s hosszan tartó működését. Az utolsó harmincz év mozgalmai
ban, mint a budai főgymnasium igazgatója, majd meg mint 1866 
óta a budapesti tankerület főigazgatója, mint a közoktatási tanács 
tagja és minden fontosabb tanácskozásnak egyik vezéralakja, tevé-
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kény, gyakran döntő szerepet vitt. E harminez év jelentőségét a 
magyar középiskola történetében nem kell bővebben hangsúlyozni. 
Nagy eszmeáramlatok küzdöttek egymással, melyek még ma sem 
békültek ki teljesen. Más alkalomra marad föltüntetni azt a mun
kát, melyet Lutter, mint paedagogus ebben a mozgalmas korban 
végzett. Meg azok is. kik vele ellentétes állást foglaltak el, kény
telenek elismerni, hogy mozgékony szelleme nem zárkózott el a 
haladástól, hogy tudott alkalmazkodni uj eszmékhez, azokat ma
gáévá tenni és a részletekben gazdagítani is. A gyakorlati tan- 
férfiui tapintata igen erős volt benne, talán kissé közömbössé s 
könnyen hajlíthatóvá tette az általános elvek iránt, de a gyakor
lati tanítás terén megóvta ama botlásoktól, melyeket a theoreti- 
kusok nem tudnak mindig kikerülni. Tankönyvei és paedagogiai 
dolgozatai igen tisztességes helyet foglalnak el tanügyi irodalmunk
ban, melynek egyik legszorgalmasabb munkása volt. Bármely 
momentumát tekintsük tevékeny életének, mindenütt oly vonásokra 
akadunk benne, melyek hálás emlékezetet és elismerést biztosí
tanak neki az élők szivében és a magyar tanügy történetének 
lapjain. — Nyugodjék békében!

É R T E K E Z É S E K .

A MAGYAR NYELV AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁBAN. *

Mióta közoktatási ministerünk fölvette programmjába az egy
séges középiskola megalkotását, mind többen foglalkoznak e kér
déssel irodalmunkban is, sőt foglalkoztak már előbb is. Nem lehet 
föladatunk ez egész irodalom ismertetése, de mintegy tájékozásul föl 
kell említenünk két művet. Az egyik Spitkó Lajos értekezése «Az 
egységes középiskola kérdése* (Beszterczebányaikir. kath. főgymna- 
sium értesítője 1887/8.), a másik Jancsó Benedek könyve «Közép
iskoláink reformja» (Budapest, 1891.). Spitkó  nagy szakismerettel 
tárgyalja az egész kérdés keletkezését és külföldi irodalmát; sorra 
veszi és bírálja az egyes terveket, végül saját tervét is közli teljes 
órabeosztással. Az egyes tárgyak tantervét azonban nem készíti 
el. Jancsó ellenben nem foglalkozik a kérdés irodalmával, hanem

* Eló'adatott az orsz. középisk. tanáregylet I. szakosztályában 1891. 
decz. 7-én.
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saját viszonyainkból fejti ki egész tervezetét. Terjedelmes művében 
elkészíti az egyes tárgyak részletes tantervét és kiterjeszkedik á 
középiskolák történetére, a testi nevelés- és tanárképzésre is. így 
a két munka kiegészíti egymást, alapul szolgálhat a kérdés további 
fejtegetésének s ha kivitelre kerül a dolog, mindkettő megérdemli, 
hogy figyelembe vétessék.

Mi ez alkalommal csak a magyar nyelv tananyagával foglal
kozunk, azon kérdéssel t. i., hogy az anyanyelv milyen módon 
taníttassák az uj középiskolában. Nem teljesen ugyan, de nagy 
részben megegyezik fölfogásunk a Jancsóéval, a mi talán nem 
tulajdonítandó teljesen önállóság hiányának, hanem oly okozatnak, 
mit egyenlő okok hoztak létre, így egyforma vidéken nevekedés, 
egyenlő szaktárgy, megegyező tanári tapasztalat stb. Viszont, hogy 
tárgyunkra vonatkozólag Spitkóval nem értünk egyet, hogy sze
rintünk szűkén mérte ki a magyar nyelv óraszámát, leginkább 
annak tulajdonítjuk, hogy Spitkónak nem lévén szaktárgya a magyar 
nyelv, nem rendelkezik elég tapasztalattal.

Az egységes középiskola külső tagozatát Spitkó 8, .lancsó 
9 osztályban állapítja meg. Mindkét tervezet mellett és ellen lehet 
érvelni. A 9 osztály mellett szól a folyton növekedő tudományos 
anyag és több külföldi példa. így Németországban a Gymnasium, 
Realgymnasium és Oberrealschule rendesen 9 évfolyamú, sehol 
sem kisebb, sőt Würtembergben 10 évből áll. úgy mint Franczia- 
országban a középiskola mindkét faja. A 8 év mellett ellenben 
fölhozhatni, hogy az egyetemi tanulmányokat folytonosan nehezítik 
években és vizsgálatokban: fölhozható az uj véderőtörvény is, 
mely nem engedi meg, hogy az önkéntes egyetemi hallgató is 
legyen, ellenben megvan benne annak a lehetősége, hogy két 
évig kényszerüljön szolgálni. Azt sem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a. hol hosszú a középiskolai kurzus, ott a tanulók 
fiatalabb korukban lépnek be. így Würtembergben a 8-ik évük 
után, Francziaországban plane betöltött hatodik évükkel, a mikor 
nálunk épen elemi iskolába léphetnek; a középiskolához pedig nálunk 
betöltött 9 év szükséges. Részünkről mindamellett el tudnánk 
fogadni 9 osztályú középiskolát is, minthogy azonban hivatalos 
tervezet még nincs előttünk, legjobb a tananyag beosztását mind 8, 
mind 9 osztályra elkészítni.

Épen mert hivatalos tervezet még nincs, azt sem tudhatjuk, 
hogy az uj iskola mindvégig egységes lesz-e, vagy nem. Spitkó 
tervezete szerint a négy felső osztályban három relativ kötelező 
tárgy van: a görög nyelv, franczia nyelv és ábrázoló geometria. 
Ezek közül a tanuló egyet választ, a mely aztán rá nézve mind
végig kötelező és választott tárgya szerint képesíti őt érettségi 
bizonyítványa felsőbb tanulmányokra. Ez a tervezet tehát az 
V. osztálytól kezdve 3 részre oszlik (trifurkált). Jancsó tervezetében
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csak a két felső osztály oszlik meg reál és humán szakra (bifur- 
kált). Mindkét tervezetben azonban a magyar nyelv tananyaga 
mindvégig egységes. Ugyanez áll az anyanyelvet illetőleg a külföldi 
tervezetekről, arról is, a mit már életbe léptettek Svédországban. 
Ezek alapján mi is a magyar nyelv tananyagát az egész közép
iskolára nézve egyeségesnek veszszük, mellékesen pedig megjegyez- 
hejtük, bogy olyan tervezetek is vannak, a melyek az egész iskolát 
minden tárgyra vonatkozólag teljesen egységesnek veszik, tehát a 
felső osztályokban sem ismernek szétválasztást.

Áttérve már most a tananyag tárgyalására, kijelentjük, hogy 
mi is, mint Jancsó, szükségesnek tartjuk a nemzeti szempont 
érvényesülését az uj középiskolában az által is, hogy a magyar 
nyelv nagyobb óraszámot kapjon az eddiginél. Elfogadjuk ellenben 
az elméleti tananyag külső tagozatát a jelenlegi reáliskolai tan
tervből. E szerint marad a tananyag I—III. osztályban nyelvtan, 
a IV-ben stilisztika, V.-ben rhetorika, Vl.-ban poétika. VII. és VIII. 
osztályban irodalomtörténet. Ha 9 osztályt veszünk fel, akkor két 
év jut poétikára: VI. VII., irodalomtörténetre: VIII. IX.

A tananyag elméletre és olvasmányra oszlik. A nyelvtan 
elméleti anyaga marad úgy, mint jelenleg van mindkét középisko
lában. Okot a változtatásra nem látunk, már azért sem, mert igen 
jó  tankönyveink vannak e tárgyra (Simonyi, Szinnyei). Az olvas
mányok kiválasztására is egészben véve elfogadható a mai tan
terv elve: egyszerű életviszonyok rajza, érzelmek és indulatok 
naivabb nyilatkozatai, bonyolultabb indítékok nélkül folyó elbeszé
lések. A harmadik osztályra történelmi olvasmányok. Ügyelni kell 
azonban arra, a mit a reáliskolai tanterv nagyon helyesen jegyez 
meg, hogy a mondáknál nem kell ragaszkodni «az eredeti króni
káknak sokszor száraz és sovány stílusához, melyek a naivságnak 
gyakran nem szépségét és varázsát, csak együgyűségét éreztetik». 
Ügyelni kell erre a történelmi olvasmányoknál is, mert pl. Szalay 
Tatárjárása, mely a gymnasiumi tantervnek még legújabb, 1887-iki 
kiadásában is minta gyanánt van említve, tapasztalatunk szerint 
épen nem való a III. osztálynak, bármilyen becses történeti dol
gozat legyen is egyébként. Talán érezték ezt a tantér vadó hiva
talos körök is, mert a reáliskolai tanterv 1888-iki kiadásában 
már nincs említve. Ezekben tehát elfogadjuk a mai tantervet, 
megjegyezzük azonban, hogy már e fokon mindjárt meg lehet 
kezdeni a világirodalom ismertetését is. Ugyanis a tanulók korá
hoz mért elbeszéléseket lehet készítni pl. Homér eposzaiból (ma
gyarul van ilyen Szász Károlytól), alkalmasak a Lamb-testvérek, 
Shakspere-meséi (szintén megvan magyarul), fölhasználhatók 
azonkívül a Nibelung-ének, a Kalevala stb. egyes részei. Külföldi 
példára is hivatkozhatunk: ott találjuk a német gymnasiumnak 
már I. osztályában a Homér-olvasókönyvet. Ne feledkezzünk meg
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a népmesékről sem. mint a gyermeki lélek egyik legkedveltebb 
táplálékáról. Magyar mondák és történetek elbeszélését pedig, hogy 
szárazságukat leküzdjük, készíttetni is lehet kiválóbb magyaros 
elbeszélőinkkel (Jókai, Mikszáth, Baksay stb.)

Mindjárt e fokon ki kell fejeznünk azt is, hogy súlyt fekte
tünk a szavalásra is, a mi természetesen megkívánja, hogy az 
olvasókönyvek már a legalsó fokon költeményeket is tartalmazza
nak. Külföldi tantervek és iskolai programmok lapozgatása meg
győz arról, hogy ezt másutt sem hanyagolják el. Bizonyára szán
dékosan nálunk sem, de viszont megeshetik, hogy túltömött 
osztályainkban nem fordítanak rá elég gondot.

Van azon kívül egy más dolog, a mi még nagyobb fontos
ságú. Elég bő tapasztalat meggyőzött arról, hogy tanulóink nem 
tudnak szabatosan beszélni. Felsőbb osztályokban is uralkodó 
betegség a fogyatékos szóbeli kifejezés. A szavak és mondatok 
értelem nélküli megszakítása, aztán ismétlése számos tanulónál, 
a kinek természeti fogyatkozása nincs, a dadogás, hebegés hatását 
teszi a hallgatóra. Kötelességünk e hibáról folytonos intéssel le
szoktatni, ha máskép nem megy, még az érdemjegybe is beszá- 
mítni. Kötelessége ez minden tanárnak, de egynek se jobban mint 
annak, ki az anyanyelvet tanítja. Valóban az iskolában sokszor 
hajlandó az ember kétségbevonni, hogy mink vagyunk-e az a 
hires szónok nemzet.

A IV. osztály anyaga marad a stilisztika. Az olvasmányok 
közül okvetetlen maradjon meg Arany Toldija; örülnünk kell, 
hogy ezt a remeket egész terjedelmében olvashatjuk. A prózai 
olvasmányok főkép a stilisztika tanítását szolgálják; tárgyalásuk
ban különösen arra kell ügyelni, hogy a mit a tanuló a stilisz
tikában tanul, azt ne tartsa mesterséges, talán költői kellékeknek, 
hanem lássa, hogy azok általában megvannak az Írásművekben, 
magában a nyelvben. Az V. osztály anyaga rhetorika; az ehhez 
szolgáló olvasmányokat megjelöli már maga az elméleti tananyag. 
Mi ugyan nem tartjuk végleg megállapodott, megdönthetien igaz
ságnak, hogy épen azon prózai műfajok tárgyaltassanak, a me
lyeket ma a rhetorika magában foglal, mert legalább is kérdés 
lehet, hogy a tanulmányok közül miért juttassunk olyan nagy sze
repet a történelemnek ? Azt is tudjuk, hogy külföldön (pl. a szász 
és bajor gymnasiumban) a rhetorika nem is szerepel mindenütt 
mint külön tárgy, hanem az irodalmi olvasmányokhoz kapcsolódik 
magyarázatképen. Egyelőre azonban elfogadjuk a jelenlegi elmé
letet, a melyből jó tankönyvvel mindenesetre hasznos ismereteket 
lehet merítni. Kétségkívül legfontosabb itt a szónoklat. A reá 
vonatkozó olvasmányok közül ki kell emelnünk Deák Felirati 
javaslatát, a mely nemcsak szerkezeténél és tartalmának erkölcsi 
fenségénél fogva megbecsülhetetlen, hanem mint alkotmányunknak
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igazi kátéja is keletkezése koráig, 1861-ig, szinte nélkülözhetetlen. 
Határozottan kívánjuk, hogy e szónoklat magába a tantervbe 
fölvétessék névszerint, úgy a mint fölvétetett pl. Arany Toldija 
vagy Shakspere Coriolanusa. Ez utóbbi a mostani tantervekben 
szintén a rhetorika évére van rendelve, de úgy hiszszük, czélsze- 
rűbb a következő évre hagyni s itt könnyebben érthető vígjátékot 
tárgyalni (pl. Tudós nők).

A következő osztály a költészettané, még pedig, mint már 
említve volt, egy vagy két osztály. Anyag van bizonyára két 
osztályra is elegendő. Ez utóbbi esetben a VI. osztály anyaga legyen 
lírai, elbeszélő és elmélkedő költészet, a VII. osztályé a dráma és 
a leiró költészet. Ha az uj iskola 8 osztályú lesz, akkor a különb
séget nagyobb óraszámmal kell kiegyenlíteni. A költészettan tár
gyalásánál különösen két dolgot emelünk ki. Egyik az, hogy a 
nemzeti szempont mellett, a mit már kiemeltünk, kívánjuk egy
szersmind a világirodalom minél bővebb ismertetését is. 
Csak így óvhatjuk meg iskoláinkat az egyoldalúság és szűk látókör 
veszélyétől. A mai tantervek szerint is foglalkozni kell a világ- 
irodalommal. a tapasztalás azonban azt bizonyítja, hogy ma nincs 
rá elegendő idő. Jancsó túlságos sok időt akar fordítani a görög 
irodalom ismertetésére, természetesen lordításokban; mi szüksé
gesnek tartjuk ezt is, de nem kevésbbé a modern irodalmakat is.

A másik, a mit kiemelünk az, hogy fordítsunk elegendő 
időt a magyar népköltészetre is. Különösen szükséges ez idegen 
ajkú vidékeken, de még a fővárosban is. Részünkről eddig is 
megtettük és nagy érdeklődést tapasztaltunk a tanulók részéről. 
Akár itt, akár az irodalomtörténetben kiterjeszkedhetni a régi 
népköltészetre is, u. n. kurucz-költészetre. A drámai költészet tár
gyalásánál történjék egy tragédia teljes elemzése is, úgy mint ma 
történik a rhetorika tanításánál, egy kissé korán. Legalkalmasabb
nak látszik Shakspere Coriolanusa. Ha egyszer elegendő időnk 
lesz költészettanra, kívánatos egy regénynek is egész terjedelmében 
való tárgyalása. Ennek tárgyalása sokkal gyorsabban történhet, 
mint a tragédiáé. Az egész költészettan tárgyalásában főelv 
legyen, hogy olvasmány alapján történjék és minél többet olvas
sanak.

Végre az irodalomtörténet tanítására okvetlenül két év kell. 
Ebben valószínűleg minden szaktanár egyetért. így van ez ma 
már nálunk is a reálban és protestáns gymnasiumokban. Német
országban általában a három felső osztály irodalomtörténet, sőt a 
szászországi reálgvmnasiumban négy év. így van ez Franczia- 
országban is; sőt hozzá kell tennünk, hogy már alsó osztályok
ban is történeti terv szerint válogatják ki az olvasandó írókat, a 
VI. osztályban pedig már az olvasott irók életrajzát is tanulják. 
De másrészről azt is meg kell jegyeznünk, hogy az irodalomtör
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ténet negyedik éve, tehát a X. osztály, kizárólag philosophiai 
íróknak van szentelve, a hol franczia philosophusokon kívül kül
földi írókat is olvasnak, azonkívül a philosophiába részletes 
erkölcstan, sőt alkotmánytan is van beleszőve. Még így is marad 
azonban, ha ezt nem is számítjuk, három teljes év a nemzet 
irodalomtörténetére. Jól tudjuk mi, hogy a mi irodalmunk sokkal 
kisebb akár a német, akár a franczia irodalomnál, nem is kívá
nunk 3 vagy 4 évet, de azt szaktanáraink folyton hangoztatják, 
hogy egy év nem elég. Ily mostoha elbánást csak az olaszoknál 
találunk, bár ott is sokat olvasnak nagy Íróikból, de irodalomtör
ténet csak a VIII. osztályban van. Általában az ő tantervűkben 
az anyanyelv beosztása sokban hasonlít a mienkhez, van azonban 
egy nagy különbség is, az óraszámban t. i., a mint ezt majd alább 
kiemeljük.

Tudjuk, hogy az irodalomtörténet tanításakor nem mondható 
már egészen uj tárgynak, mert az egész magyar nyelvi olvasmá
nyokban megtaláljuk már irodalmunkat is, de bizony a mai 
középiskolában elég szegényesen. A mi tervezetünk szerint na
gyobb tér jut már különösen a költészettannál. Mint itt kiemeltük, 
úgy az irodalomtörténetben is főelv legyen: minél többet olvasni. 
A tananyag felosztását elfogadjuk a mai reáliskolai tantervből: az 
első év anyaga terjed 1820-ig.

A tananyag részletes beosztásánál szólnunk kell a verstanról 
is. A külföldi tantervek mind bőségesen gondoskodnak róla. A mi 
tantervűnk sem feledi; sőt talán az a baj, hogy sok helyen is 
emlegeti, a gymnasiumban t. i. a III.. IV. és V. osztályra van ren
delve. A reáliskolában csak a IV. osztályra. Bizonyára legalkal
masabb összekötni a stilisztikával, szükséges azonban, hogy a 
poétika előtt be legyen fejezve, hogy ekkor a tanulók a költemény 
külalakja iránt már fejlett érzékkel bírjanak. Ép úgy szükséges, 
hogy a tankönyvben rendszeresen meglegyen, mert ma ennek 
hiányát érezzük legjobban.

Van még egy tárgya a magyar nyelv tananyagának: A ma
gyar nyelv rendszere, van is rá jó könyvünk Szinnyei Józseftől. 
Ez ma a gymnasiumban a VI., a reálban a VIII. osztályban van. Leg
alkalmasabb ideje az irodalomtörténet első éve; ekkor ismerik 
már a tanulók a régi irodalmat és elég érettek a rájuk nézve uj 
ismeretekre.

A tananyaghoz tartoznak még az írásbeli dolgozatok is. 
Ezekre nézve egyetértünk a tantervvel, a mely a tanárnak némi 
szabadságot enged. Ha számukat apasztani lehetne, nagy könnyebb
ség lenne a tanárra és annál méltányosabb, mert e teher nem 
egyformán oszlik meg. Egyfelől ugyanis némely tárgyaknál hiányzik, 
másfelül pedig népes iskolákban sokkal súlyosabb munka, mint a 
kevésbbé népesekben. És talán lehetne is még számukat apasz
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tani. így a szászországi reálgymnasium felső osztályaiban csak hat 
hetenkint van egy német dolgozat.

A tananyag részletes tárgyalása után következőleg állítjuk 
össze saját óratervünket:

I. П. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
6 5 5  5 5 4  (6) 4 4 3

Ez szól 9 osztályra; ha 8 osztályt veszünk föl, akkor a 
VI. osztály óraszáma 6. Az egész középiskola magyar nyelvi óra
száma tehát 9 osztályban 41, 8 osztályban 40. Ez óraszám 
jelentékenyen nagyobb, mint a mai, a mikor a gymnasiumban 
van 30, a reálban 28 óra, mindamellett nem oly túlzott, mint 
talán első tekintetre látszik.

Tudományos kérdésekben elismerjük a külföldre hivatkozás 
jogát, meg is tettük eddig is, megteszszük most is, nem hallgat
ván el olyan adatot sem, a mely ellenünk szól. Ha néhány nyu
gati államot veszünk, az anyanyelv óraszámára a következő adato
kat találjuk: Ausztria (gymn.) 26; Németország több államában 
(tudvalevőleg egységes birodalmi tanterv nincs) 21—33, (gymna
sium, reálgymnasium és reáliskola); Francziaországban az 
Emeignement Classique (a mit a mi fogalmaink szerint gvmna- 
siumnak nevezhetünk) óraszáma 44 '/2, az Enseignement Spécial 
(a mi reáliskolánk) 521/8 ; az olasz ginnasio és liceo (együtt 8 
osztály) óraszáma 47.

Látnivaló, hogy az anyanyelv tanítására 40—41 órát kívánni 
még epen nem példátlan Chauvinismus s hogy e kívánsággal még 
nem is mentünk annyira, mint némely nyugati állam; pedig példa 
lett volna előttünk itthon is, mert Jancsó a saját tervezetében 
47 órát kíván. És hozzá ez óraszámból, a mint kifejtettük, még 
jelentékeny részt akarunk fordítani a külföldi irodalomra is.

De ha a jelenleginél több órát kívánunk, mondjuk meg azt 
is, hogy honnan vegyük ez órákat. Szerintünk a görög, latin és 
vallástan óráiból. A görög nyelvről ma bizonyára senki sem hiszi 
már, hogy az uj középiskolában kötelező tesz; ez a tárgy már 
csak veszíthet, de nem nyerhet bármiféle reformnál. A latin 
nyelvről talán nem csalódunk, hogy a szaktanárok véleményét 
fejezzük ki. ha azt állítjuk, hogy a mai eredményt sokkal keve
sebb órávál is el lehet érni. Hogy mi módon, arra talán mi is 
tudnánk egyet-mást felelni, de ez nem tartozik ide, mi a magyar 
nyelv tananyagát tárgyaljuk. Végre a vallástan. Íme, itt áll előttünk 
a kényes kérdés, a mely annyira kényes, hogy senki se mer hozzá 
nyúlni, bár mindenki érzi a szörnyű anachronismust, a mit mai 
tanításmódja képez. Részünkről meg vagyunk győződve, hogy 
eljön az idő nálunk is, a mikor a vallás tanítása a középiskolában 
meg fog szűnni, a mint megszűnt Franczia-, Belga- és Olasz
országban, tehát épen kath. államokban. Arra azonban nincs
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r e m é n y ,  h o g y  a  r e f o r m  m á r  m o s t  ily e n  i r á n y b a n  h a la d jo n ,  d e  a z t  
t a l á n  e l le h e t  é r n i ,  h o g y  ó r a s z á m á t  le s z á l l í t s á k  a n n y i r a ,  m in t  e lő b b  
v o l t ;  h a  e lő re  n e m  tu d u n k  m e n n i ,  l e g a lá b b  t a l á n  a  v is s z a e s é s t  
k i r e p a r á l ju k .  M e r t tu d v a le v ő le g  a  v a l l á s t a n  ó r á i t  T r e f o r t  a la t t  
e m e l té k  fel a  m o s ta n i  s z á m r a .  N e m  s z ó lu n k  a r r ó l ,  h o g y  n é m e t  
f o ly ó i r a tb a n  tö b b s z ö r  o lv a s ta m , h o g y  ir ig y lik  a  f r a n c z iá k tó l  a z t  a  
v ív m á n y t ,  m e ly  is k o lá ik b a n  a  v a l l á s  t a n í t á s á t  m e g s z ű n te t t e ;  n e m  
s z ó lo k  a r r ó l ,  h o g y  a  S p itk ó  é r t e k e z é s é b e n  is  v a n  is m e r te tv e  o ly a n  
te r v e z e t ,  m e ly b e n  a  fe ls ő b b  o s z tá ly o k b a n  n in c s  v a l l á s ta n í t á s ,  s z ó ln i 
a k a r o k  c s a k  a  tö b b s z ö r  e m l í te t t  k é t  m u n k á r ó l .  S p itk ó , k i  é r t e k e 
z é s é t  m in t  e g y  k a th .  g y m n a s iu m  ig a z g a tó ja  a z  É r te s í tő b e n  t e t te  
k ö z z é , s a j á t  te r v e z e té b e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d j a :  «A  v a l l á s t a n t  a  
n é g y  fe lső  o s z tá ly b a n  c s a k  1 — 1 ó r á b a n  t a n í t t a tn á m .  E n n y i  id ő  
te l je s e n  e le g e n d ő , h a  a  je le n le g  s z in té n  t a n í t t a tn i  s z o k o t t  th e o lo -  
g ia i  s z a k e le m e k e t  e l tá v o l í t ju k » .  J a n c s ó  k ö n y v é b e n  p e d ig  e z t  o lv a s 
s u k :  <A k ö z é p is k o la  e  ta n f o ly a m á b a n  a  v a l l á s t a n  t a n t á r g y s z e r ü  
is k o la i  o k ta t á s a  te l je s e n  e lm a r a d n a ,  d e  a  v a s á r -  é s  ü n n e p n a p o k o n  
t a r t a t n i  s z o k o t t  e g y h á z i  b e s z é d e k  é s  a z  is te n i  t i s z te le t  lá to g a tá s a  
é p  o ly  s z ig o r ú a n  k ö te le z ő k  le n n é n e k , m in t  a z  a ls ó b b  t a n f o ly a 
m o n ;  ( 9 8 .  1. A  fe lső  ta n f o ly a m , V II. é s  IX . o s z tá ly  tá r g y a lá s a ) .

E z z e l b e fe je z z ü k  e lő a d á s u n k a t .  A  fő s z e m p o n to k , a  m ik  t e r 
v e z e tü n k  m e g á l la p í tá s á b a n  v e z e t t e k :  a  n e m z e t i  e s z m e  é r v é n y r e  
j u t t a t á s a  é s  a  k ü lfö ld i i r o d a lo m  is m e r te té s e .  T a lá n  s z a b a d  a z t  
h in n ü n k ,  h o g y  ip a r k o d tu n k  r e á l is ,  m e g v a ló s í th a tó  t e r v e t  k é s z í te n i , 
n e m  r a g a d t a t t u k  m a g u n k a t  a  le v e g ő b e , n e m  te k in te t tü k  a z  u j, a  
m e g a lk o ta n d ó  k ö z é p is k o lá t  f e h é r  la p n a k ,  a  m e ly r e  m in d e n  s z a k 
t a n á r  te t s z é s e  s z e r in t  Í r h a t ja  fö l k ív á n s á g a i t .  *

( B u d a p e s t .)  D r. S z ig e tv á r i Ivá n .

M A G Y A R O R S Z Á G  U J  F A L I  T É R K É P E .

1 6 8 1 -b en  a z t  az u ta s ítá s t  a d ta  a d e b r e c z e n i A B C  sz e rz ő je  
( ta lá n  S z ő n y i Nagy  I s tv á n )  a  ta n ító k n a k , h o g y  „ r a jz o lja n a k  a  tá b lá ra  
a  m it  tu d n a k  : h á z a t , fa lu t, v á r o st , v á r m eg y é t s a z u tá n  m u ta ssa n a k  a  
g y e r m e k e k n e k  m a p p á t v a g y  fö ld a b r o sz t , a z o n  o r sz á g o k a t  s a  n em 
z e te k  la k ó h e ly e i t“ . A  sá r o sp a ta k ia k , d e b r e c z e n ie k  stb . h a sz n á lta k  is 
m ár a k k o r  té r k é p e k e t , v a ló sz in ű le g  n ü rn b e rg i, a m sterd a m i és a n tw e r 
p e n i k ia d á so k a t , a  m ik  a zo n b a n  k ism é r e tű e k  lé v é n , a lig h a  fe le lte k

* Forrásaim a szövegben említetteken kívül főkép a következó'k vol
tak : K á rm á n  M ó r: Ausztria és a nagyobb német államok gymnasiumi 
tervei. A franczia és az olasz gymnasiumi tanterv. (A gyakorló gymnasiumi 
értesítője 1885/6. és 1886/7). F in á czy  Ernő'. A franczia középiskolák múltja 
és jelene. U h lig : Die Stundenpläne für Gymnasium. Realgymnasium etc. 
Heidelberg, 1884 Ezeken kívül külföldről magammal hozott iskolai érlesítők.
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meg a czélnak; hacsak olykép nem, a hogy a debreczeni tanács
adás hallatszik, hogy előbb a táblán készített némi térképvázlatot a 
tanító.

Az iskolák czéljaira csak az ötvenes évek absolut kormánya 
gondoskodott a paedagogia érdekeit szemmel tartó fali térképekről; 
ezek azonban csaknem kivétel nélkül német nyelvűek voltak. Az 
alkotmányosság visszaálltával a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
Ju s tu s  Perthes góthai nagyhírű intézetet bízta meg, hogy magyar 
szövegű falitérképekkel lássa el iskoláinkat. A térképek magyar szö
vegéről G önczy  Pál gondoskodott. Két évtizeden át ezen elég könnyű 
szerrel készült térképek fedezték szükségleteinket s középiskoláink 
földrajzi szertárai máig is jobbadán belőlük állanak.

Voltak előnyeik, de nagyobb számmal mutatkoztak hátrányaik. 
A nevek túlhalmozottsága, a következetlen helyesírás, a nevek egy
szerű s alig igazolható fordítása, a legújabb kutatások eredményeinek 
figyelmen kívül hagyása, a hegyrajz szintelensége és semmitmondása 
stb. bizonyosan ez utóbbiak közé tartoztak s legélesebben épen 
Magyarország ábrázolásában tűntek föl. Iskoláink régen túl vannak 
már azon kényszerűségen, hogy beérjék németből magyarra fordított 
tankönyvekkel. Érvényesülnie kellett tehát azon felfogásnak is, hogy 
magyar iskolák számára szintén csak magyar tanférfiak és szakembe
rek készíthetnek megfelelő térképeket. Ide járult, hogy a katonai 
földrajzi intézet is befejezte időközben a monarchiának 1 : 75,000 sze
rént fölvett részletes térképét, s így az elévült adatokat újakkal 
lehetett, sőt kellett is helyettesítni.

Ez a meggyőződés bátorította H ölzel Ede jónevű bécsi czégét 
arra, hogy Budapesten külön földrajzi intézetet állítson s társul vévén 
a magyarországi születésű G-raeter Károly tanácsost, a tudományos és 
technikai vezetést egy magyar kartographusra, K ogutow icz Manó 
egyesületünk tagjára bízta. Ez intézet bécsi tőkével indult ugyan meg, 
de magyar szakerőkkel, sőt — a mennyire már most lehet — ma
gyar munkásokkal is. 1890. nov. 1-jén kezdte meg működését s ma 
már Magyarország iskolai fali térképével lepheti meg a magyar tan
férfiakat.

Valóságos tan ü g y i esemény ez. Mert ez az első fali térkép, 
mely hazánkat teljesen a magyar iskolák követelményeihez képest mu
tatja be s így nagy lépésekkel viszi közelebb tanintézeteinket a nem
zeti nevelés nagy czéljaihoz. Ebben elösmerésre méltó része van a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak, mely a czéget a magyar 
iskolák szállítójává tette, ennek fejében azonban fentartotta magának 
azt a jogot, hogy a térképnek mind kéziratát, mind lenyomatát felül- 
biráltassa az általa e czélra kiküldött szakemberekkel, hogy azonkívül 
e térkép a közoktatási tanács bírálatának is alá legyen vetve, s hogy 
a térkép belső értékének jelzése végett czímlapján ott álljon a ké
szítő és tervező szakember neve is. Másfélév óta dolgozott az intézet



e térképen s a bizottság csak ismételt revisió s Magyarország geo- 
graphiai nomenclaturájának iskolai czélokra való megállapítása után 
bocsátotta közre.

Teljes czíme: „A magyar korona országainak iskolai fali tér
képe. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister megbízásából 
tervezte K ogutow icz Manó, az eredeti adatokkal összehasonlította L ó czy  
Lajos egyetemi tanár. Kiadja Hölzel és Társa Magyar Földrajzi 
Intézete Budapesten, 1891.“

Az új térképet 1 : 600,000 szerént a L a m b ert-féle változatlan 
területű azimuthalis vetületben rajzolta Kogutowicz, ki a fokhálózatot 
a Ferrótól számított keleti hosszúság 38, és az éjszaki szélesség 
47°-ának metsző s Magyarországnak úgyszólván geometriai közép
pontjából kiindulva rendezte e l ; de ha a térkép szélén megjelölte is 
a Ferrótól számított délköröket fő délkörül, mégis a greenwichit fo
gadta el. A koordináták kiszámításánál Tóth  Adolf kir. főmérnöknek 
a Magyar Földrajzi Társulat által kiadott táblázatait használta; 
hogy azonban annál több megnyugvást szerezzen a szerkezet helyes
sége iránt, próbaképen a polaris koordinátákkal is egybevetette 
azokat.

A rajzban plasticításra törekedett, hogy az ország physikai 
viszonyait kellően kidomborítsa s hogy azok jellemző vonásait még az 
utolsó padokban ülők is megjegyezhessék. A főfolyókat széles kék 
vonallal jelölte meg s a kisebb patakokat, mikkel az oktatás kevésbbé 
vagy nem is törődik, egyszerűen elhagyta. A főbb hegyvonalakat éle
sen kiemelte, a halmos vidékeket azonban halványabban ábrázolta. 
Instructivek maguk a betűk is. A nagyobb helyeket és pedig a lako
sok számához képest, hét fokozatú betűkkel jelölte, közigazgatási 
rangjukat pedig hatféle karika alkalmazása által tette első pillanatra 
is fölismerhet őkké.

Az Alpok és Kárpátok hegyrendszerének Hunfalvy tekintélyén 
nyugvó beosztását is revisió alá vette a földrajzi intézet s dr. Ja n k ó  
János által a tudomány újabb eredményeit is figyelembe vevő felosz
tást készíttetett, mely ugyan nem nyert még teljes alkalmazást e 
térképen, de megvitatta a bizottság (főkép B erecz, Cherven és B oon ) 
s ezzel a régi bonyolódott beosztást sokban egyszerűsítette, a hegy
szakaszokat helyesebben jelölte s helyesebben is nevezte meg, a korábbi 
térképek tereprajzának egyes fölismert hibáit pedig gondosan mellőzte. 
A főgerinczek és fenföldek elhelyezkedéséről, a lejtősödés irányáról 
és mértékéről, a völgyek kiképződéséről ép úgy világosabb képet nyer 
most a tanuló, mint a magasságok viszonyairól. A terepet, hogy a 
lapot homályossá ne tegye s a földrajz tényeit mégis kellően kiemelje, 
az iskolai kartographiában most legczélszerűbbnek tartott módon, 
barna vonalkázással (sraffozással) s a magasságot négyféle színnel 
tüntette föl. Megjelölte a hágókat és hegyszorosokat is, némely hely 
magasságát pedig még külön számokkal is ellátta, hogy a tanulót pl.



a folyók esésére stb. figyelmeztesse s így arra is, milyen tanulságokat 
vonhat le a tenger főiszíne felett való fekvés különbségéből.

E lap azonban, melyet gyorsan követ most már Magyarország 
természeti viszonyainak térképe, első sorban a politikai viszonyokat 
ábrázolja. Az állam, a társország és a vármegyék határait egyenlő 
színek jelzik, de megfelelő vastagságban. A helységnevek tömege nem 
nagyobb mint a mennyit az iskola feldolgozhat. A nevek kiírásában 
Jeke lfa lussy  félhivatalos helységnévtárát követte, a horvátoknál pedig 
a horvát hivatalos helyesírást, úgy azonban, hogy a társországban is 
használt magyar elnevezés megelőzi a horvátot, ilyenformán: ZÁGRÁB 
(Zagreb). A külföldi nevek kiírásában is hasonló discretióval követte 
az illető ország helyesírását; a lengyel neveket azonban a magyar 
kiejtéshez képest irta át.

A városok feltüntetésénél, a mennyiben tehette, már is a leg
újabb népszámlálás adatait használja. A városokat, népességük szerént 
hét fokozatban rajzolta fel.

Nagyon tanulságos a melléktérkép is, mely Budapest környékét 
a nagy abrosz nyolczoros mértékében (1: 75,000 szerént) állítja a 
tanuló elé, kit ekként eléggé figyelmeztet, mi jelentőségők van a 
mérték arányszámoknak a részletek feltüntetésében.

A vasútvonalak be vannak vezetve, a megyei- és országutakat 
azonban mellőzte s helyesen, mert ilyen arányú térképnél minden 
complicatiót kerülni kell.

A technikai kivitel megfelel a térkép tudományos és paedago- 
giai becsének; rajz, színezés és elrendezés egészen tetszetős és a 
174 cm; széles és 123 cm. magas térkép, mely kilencz színben van 
nyomtatva, nemcsak iskolák, hanem hivatalok és dolgozó-szobák 
falainak díszítésére is alkalmas. A vallás- és közoktatásügyi minis
terium 56,990./1891. évi rendeletében már is engedélyezte e müvet 
s a főigazgatóságokhoz, tanfelügyelőkhöz és egyházi főhatóságokhoz a 
lényegében egyező következő iratot intézte:

Az orsz. közoktatásügyi tanács és az általam kiküldött szerkesztő- 
bizottság jelentései alapján, a megbízásom folytán Hölzel és tá rsa i magyar 
földrajzi intézete által kiadott, Kogutowicz Manó és L óczy  Lajos által szer
kesztett «Magyar korona országai iskolai falitérképét» ezennel m in d en n em ű  
isko lák  h a szn á la tá ra  engedélyezem és ajánlom .

Egyszersmind intézkedtem, hogy a m. kir. egyetemi nyomdánál eddig- 
elé raktáron tartott Justus-Perthes kiadású fali térkép helyett a fentemlített 
térkép szolgáltattassék ki az iskoláknak.

Az új térkép a paedagogia és kar tograpliia  m a i k ív á n a lm a in a k  
megfelelően van szerkesztve, a réginél nagyobb és több színnel van nyomva, 
azonfelül melléktérképül tartalmazza a főváros térképét. A ra  vászonra fel
húzva lemezborítékban 4 frt 75 kr, és a m. kir. egyetemi nyomdánál meg
rendelhető.

Erről van szerencsém (czímedet) oly felkéréssel értesíteni, hogy a 
szóban levő térkép ide csatolt példányának felhasználásával saját hatás
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körében intézkedni szíveskedjék, hogy a tanítók a földrajzi oktatásnak emez 
új k i lü n ő  segédeszközével megismertessenek, s hogy az az iskolák számára 
szereztessék meg.

Kelt Budapesten, 1891. évi deczember hó 20-án. A minister helyett 
B ereevicsy Albert, s. k. államtitkár.

Ezenkívül még e hónapban megjelenik Magyarország oro-hydro- 
graphiai térképe s ugyanolyan mértékben ad ki a czég egy néma 
térképet is, mely a begyakorlás ellenőrzésére a kikérdezésnél tehet jó 
szolgálatokat. Készen van már Afrika s Palästina nagy fali térképe 
is, melyet Európának politikai és történeti térképei fognak követni; 
és pedig velők mindenben egyező kézi térképek kíséretében, úgy, hogy 
a tanuló otthon minden pillanatban visszaidézheti emlékezetébe mind
azt, mit tanára az iskolai nagy fali térképen mutogatott neki.

Mindez bizonyítja, hogy kartographiánk alig remélt lendületnek 
indúl, s hogy pár év alatt a kormány támogatása mellett, századok 
mulasztásait pótolhatjuk. De a legörvendetesebb az, hogy ez a moz
galom, mely a tudománynak paedagogiai szempontból való értékesíté
sén fáradozik, egyúttal n em ze ti alapon indúlt meg, s hogy első sorban 
Magyarországnak ily jeles térképét adja a tanférfiak és a tanulók 
kezébe.

(Budapest.) D r. M á rk i Sándor.

A TISZTVISELŐK FIZETÉSÉNEK RENDEZÉSE.

A törvényjavaslat, melyet az országgyűlés utolsó ülésszakának 
végén a pénzügyminister beterjesztett, eléggé ismeretes olvasóink előtt. 
A napilapok bőségesen foglalkoztak vele, azért nem tartjuk szükséges
nek, hogy e helyen részletesen szóljunk róla. Csak röviden akarunk 
rámutatni ama pontokra, a melyek az állami intézetek tanárainak 
fizetésére, azok helyzetére vonatkoznak, és arra, hogy minő intézke
déseket tartunk szükségesnek, hogy a javaslatban foglalt fizetési viszo
nyok az állami tanárokra alkalmazva, azok helyzetén valóban  javít
sanak.

A javaslat egyik főintézkedése, hogy az állami tisztviselők rang
osztályokba soroztainak. A rangosztályba sorozásra vonatkozólag a 
törvényjavaslat úgy intézkedik (17. §.), hogy 1. azon állami tisztvi
selők, a kiknek rangosztályát törvény állapította meg, abban a rang
osztályban hagyandók, a mely őket az illető törvény szerint megilleti, 
és 2. a többiek legfölebb egy rangosztálylyal sorozhatók alább, mint 
a melybe eddig tartoztak.

Mivel e javaslat e szerint csak kétféle tisztviselőt ismer: olyant, 
a ki bizonyos rangosztályba törvény szerint tartozik, és olyant, a ki 
bizonyos rangosztályba nem törvény alapján tartozik és olyant nem 
ismer, a ki rangosztályba sorozva ne lenne: azt kell feltennünk, hogy 
a tanár — daczára annak, hogy semmiféle kinevezési okmányban nem
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foglaltatik —  a IX. rangosztályba tartozik és így e javaslat 17. §-a 
szerint ebben megmaradna.

E IX. rangosztályban maradás ránk nézve határozottan sérelm es, 
a mely csakis a tanárok helyzetének teljes félreismeréséből eredhet, s 
mely abban a pillanatban, a melyben életbe lépne, elvágná a magyar 
középiskolai oktatásnak immár szépen meginduló élete fájának gyökerét.

Nézzük, mi vár a magyar középiskolai tanárra, ha a IX. rang
osztályba soroztatik? Minden rangosztályban három fokozat van és 
minden fokozatban (3. §. III. kikezdés) az illető rangosztálybelieknek 
lehetőleg egyenlő száma van. — A IX. rangosztály fokozatai ezek:

3. fokozat 1100 frt fizetés
2 . „ 1200  „ „
1. „ 1300 „ „

a fővárosban 400 frt lakbérrel és a vidéken (Debreczen, Fiume, Győr, 
Kassa, Kecskemét, Kolozsvár. M.-Sziget, M.-Vásárhely, Miskolcz. Nagy- 
Kanizsa, N.-Várad, Pécs, Pozsony, Sopron, Szabadka, Szeged, Székes- 
fehérvár, Sziszek, Temesvár, Újvidék) 280 forint és a többi helyen 
200 frt lakbérrel.

Nem kellene a lakásbért a számításba vennünk, mert a jelenlegi 
fővárosi 300 forintnyi és vidéki 200 forintnyi házbér (különösen a 
vidéki felsorolt városokban, de még ezeken kívül is több helyen) oly 
kevés, hogy ha a fizetésen m éltányosságból várhatunk javítást, ezen 
szükségből várhatunk emelést, de mivel jogainkat kell megvédenünk 
és a magyar középiskolai oktásügy érdekében kell szavunkat felemel
nünk, azért tehát nem téve különbséget a méltányosan várható fizetés- 
emelés és a jogosan várható lakásbéremelés közt, a kettőt összefog
lalva hasonlítjuk össze a jelenlegi állapottal és mutatjuk ki az uj 
tervezet sérelmes voltát.

A tanári fizetés a fővárosban 1500 +  300= 1800  frt. Ezentúl, 
ha a fővárosi tanár a IX. rangosztályban lesz, a fizetése 1500, 1600 
és legfölebb 1700 forintra emelkedik; tehát 300 frt, 200 frt vagy 
100 írttal kevesebb, mint jelenleg.

A vidéken jelenleg 1400 frt a tanári fizetés, ezentúl a legtöbb 
vidéki városban: 1300 frt, 1400 frt vagy legfölebb 1500 frt lenne; 
tehát az első években 100 írttal kevesebb és csak később lenne ugyan
annyi, mint jelenleg.

Nézzük csak, hogy e fizetésjavítás (!) az állampénztárnak mennyi 
hasznára válik.

A fővárosban jelenleg 39 állami tanárt mutat fel a
költségvetés, ezek fizetése j e l e n l e g .................................  58.500 frt
három egyenlő csoportra osztva őket, ezentúl le.sz . . 46.800 и

Megtakarítás : 11.700 frt.
A vidéki tanárokon még ennek a fizetési javítási tervezetnek 

.sem sikerülhet megtakarítást kimutatni, mert a mennyivel az egyik
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csoport kevesebbet kap. mint jelenleg, annyival a másik csoport töb
bet kap.

Ha tehát a 17. §. kérlelhetetlen szigora a magyar középiskolai 
tanárt a IX. rangosztályba sodorja, akkor az állampénztárnak jelen
tékeny hasznára és a fővárosi tanári kar jelentékeny kárára válik a 
fizetésjavítás. Igaz, hogy a szolgálatban levők nem szenvednének meg 
érte; de a középiskolai oktatásügy jövőjén súlyos sebet ejtene ez 
intézkedés. A vidéki tanárok csak reménységük és vágyakozásuk szap
panbuborékát látnák elillanni — egyéb bajuk nem lenne.

Fel kell tehát tennünk, hogy ez a körültekintő és tanárokat is 
minden tekintetben figyelembe vevő (!) javaslat oda módosul, hogy 
megengedhető lesz a tanároknak — legalább a tanárok egy részé
nek — a Vili. rangosztályba sorozása.

Mit érünk el ezáltal különösen akkor, ha a VIII. rangosztályba 
huzamosabb szolgálati évek után jut a tanár ?

A VIII. rangosztály fokozatai:
3-ik fokozat 1400 frt
2-ik „ 1600 „
1-ső „ 1800 „

Lakásbér 500 frt, 350 frt és 250 frt.
Meg kell említenem, mielőtt az összehasonlítást elvégezném, a 

javaslatnak a pótlékokra vonatkozó bölcs intézkedését. A 6. §. világos (!) 
nyelven a következőt mondja: „Azoknak az állami tisztviselőknek, a 
kiknek egy és ugyanabban az állásban eltöltött , bizonyos szolgálati 
évek pótlékra (ötöd- és tizedéves pótlékok) biztosítanak igényt, ez az 
igénye jövőre is épségben tartatik oly módon, hogy ha ezek a tiszt
viselők abban az időpontban, a melyben az említett pótlék részökre 
folyóvá teendő, nincsenek még akkora, szorosabb értelemben vett fizetés 
élvezetében, mint a mennyit, ha a jelen törvény életbeléptekor már 
alkalmazva vannak, eddigi fizetésük és igényelhető pótlékuk, ha pedig 
a jelen törvény életbelépte után neveztetnek ki, kineveztetésük alkalmá
val nyert fizetésük és később igényelhető pótlékuk együttvéve kitesz, a 
különbözet erejéig személyi pótlékban részesítendők.“

Ez pedig világosabban szólva azt jelenti, hogy nekünk tanároknak 
még a VIII. rangosztályba sorozással sem jut ki jóformán semmi! 
Mert tegyük fel, hogy huzamosabb szolgálat, mondjuk 15 évi szolgálat 
után jut a fővárosi tanár a VIII. rangosztályba. Addig, miként láttuk, 
évenkint 400, 300, illetőleg 200 írttal kevesebb fizetése van, mint 
jelenleg (vagy a lakásbérrel együtt 300. 200 vagy 100 írttal kevesebb 
a fizetése). 15 éves szolgálat után tegyük fel, bejut a VIII. rang
osztályba. Akkor fizetése 1400 frt lesz. és mivel joga van már három 
ötödéves pótlékhoz, tehát 300 frtot. személyi pótlék czímén húz, összes 
fizetése tehát 1700 frt, azaz 100 írttal kevesebb, mint a jelenlegi 
szabályzat szerint. Tegyük fel, hogy öt év mulva'fölebbvalóinak kegye 
és a sors bejuttatja a második fokozatba, a hol 1600 frt a fizetése,
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akkor az idézett 6-ik §. szerint nem kapja meg a most már neki 
járó 400 frtnyi ötödéves pótlékot, hanem megkapja az 1600 forint 
fizetést és a különbözet erejéig, tehát 300 frtnyi személyes pótlékot, 
azaz összes fizetése 1900 frt, ugyanannyi, mint jelenleg; tehát e tör
vényjavaslat olyan jelentékeny fizetésemelést biztosít, hogy — ha ugyan 
15 évi szolgálat után a Vili. rangosztályba jut a tanár — akkor 2 0  
évi szolgálat u tá n  eléri a z t a fizetést, a melyet a jelenlegi rendszer 
szerint húzhat.

Ha 25 évi szolgálat után bejut a legmagasabb fokozatba, akkor 
1800 frt fizetése lesz ; de 500 frtnyi ötödéves pótlékából csak 200 fo
rintot húz személyes pótlék czímén, azaz összes fizetése ugyanannyi, 
mint jelenleg.

Összevéve mindent, azt látjuk, hogy az első években a fővárosi 
tanárnak (lakásbérrel együtt) 300, 200 vagy 100 írttal kevesebb fize
tése volna, mint jelenleg van, huzamosabb szolgálati idő után azonban 
a lakásbér 200 frtnyi emelkedése volna az egyedüli többlet. Újból 
megjegyzem, hogy ez a jelenleg szolgáló tanárokra nem vonatkozhatik, 
azok nem veszíthetnek, de a lakásbért nem tekintve e tervezet szerint 
nyereségről szó sem lehet.

Látjuk tehát, hogy nemcsak a 17-dik szakaszt kell okvetlenül 
megváltoztatni, hanem a z  ötödéves pó tlékoka t egészen függetlenekké kell 
tenn i a  fizetéstől. Az ötödéves pótléknak ép úgy kell maradnia, mint 
eddig volt.

Az állami tanárok kérvényében foglalt kívánságokat természete
sen tekintetbe nem vették e javaslatnál Mi azt mondottuk elég vilá
gosan : a tanárnak előléptetése nincs; a tanárból a legjobb esetben 
igazgató lehet és az rá nézve rendszerint anyagi veszteséggel jár, azt 
mondottuk, hogy minden más hivatalos állás létrája fölfelé van állítva, a 
melyen majdnem mindenki idővel felkapaszkodhatik, a tanárnak 30 
évi szolgálata alatt csak 500 írttal emelkedhetik a fizetése. Mi a 
válasz erre a kérésünkre ? Az, hogy ezentúl is így maradhat!

Az egész javaslat a tanárok helyzetének félreismerését tünteti 
fel. Nem is képzelhetjük másként, mint hogy nem fordult meg azok 
kezén, a kik a tanárok helyzetét ismerik és — a mi fő — ügyüket 
szivükön viselik. Hogy e javaslat valóban hasznára váljék a tanárságnak 
és a tanügynek, ahhoz szükségesnek tartjuk, hogy:

1. A tanárok egy része, különösen a helyettesek, a IX. rangosz
tályba soroztassék; de túlnyomó részük úgy a fővárosban, mint a 
vidéken a Vili. rangosztályba tétessék. Ennek az az előnye is meg 
volna, hogy a vidéki tanárra nézve sem a fővárosi állás az egyedüli 
előléptetés, és hogy vidéki iskoláinkat sem kell megfosztani legjobb 
tanáraiktól.

2. Az ötödéves pótlékok, úgy miként eddig, ezután is függetlenek 
legyenek a fizetéstől és

3. A vidéki városokat a lakásbér tekintetében a viszonyoknak
megfelelőbben osztályozzák. b.



481

I S M E R T E T É S E K .

H azai m üvek.

Középiskoláink reformja. Paedagogiai tanulmány, irta dr. 
Jancsó Benedek. Budapest, Lampel Róbert, 1891. 8r. 153 1. 
Ára 1 frt.

Ha Jancsó Benedek kartársunknak e paedagogiai tanulmányát 
Sálam on  Ferencznek „K özo k ta tá su n k  re fo rm ja “ czímü munkája után 
olvassuk: az általános benyomás megadja legjobban a két műnek belső 
értékét. Sálam on  müve eszmékben gazdag, meggyőző erővel és műizléssel 
Írott paedagogiai reformirat, mely húsz éves kora mellett is megtartá 
teljes értékét, frisseségét, és valóban csodálatosnak találjuk, hogy e 
hatalmas paedagogiai müvet a hivatalosak mind e mai napig oly cse
kély figyelemre méltatták. Jancsó  tanulmányát könnyed irálya mellett, 
főleg csekély béltartalma jellemzi. Bőbeszédűségével, értem számos 
oda nem való adomaszerű kitéréseivel, hyberbolikus kitöréseivel a gyors 
hirlapi munka benyomását teszi az emberre. Salam on  húsz éves művét 
az önmunkásságra való nevelésnek, az önszorgalomból és önerején való 
tanulásnak, a tanszabadságnak szellem e lengi át, Jancsó, ki oly szabad
elvűnek látszik, midőn mondja, hogy „rendszerekkel, szabályzatokkal 
s intézményekkel bebörtönözni a z  em beri akara to t, a német doktriner- 
ség legvastagabb hibája“ (92): a tanítás dressuráját, a z  em beri akara t 
korlátozását, az ókori kasztrendszernek újabb fiókos kiadásának életbe
léptetését hirdeti.

Pályatévesztett ember ezentúl nem lesz, mert a pályaválasztás 
nem az éretlen ifjak hajlandóságától, nem a szülők képzelt jogától, 
hanem első sorban a bölcs tanárok hatalmától fog függni. A tudo
mányos pályára csak igazi tehetséggel megáldott ifjak léphetnek majd : 
a gyarlóbb elemeket Jancsó a tudomány csarnokából mesterkélt módon 
fogja kizárni, illetőleg kizavarni.

A tanár urak ugyanis kétszer, illetve háromszor ülnek majd 
törvényt az ifjak fölött és gondosan elkülönítik a juhokat a kosoktól. 
Az első nagyobb fokú kiselejtezés a hármas tagozatú uj középisko
lának alsó három éves tanfolyama végén, tehát a tanulók 12 éves 
korában leszen. A bukottak nem számítanak, azok úgyis kimaradnak. 
De azok, a kik a szitában benmaradtak, újabb szemelgetés alapján két 
csoportra osztatnak; és miután a gyengébbeket a szakiskola felé terel
ték, a jobbakka l az uj középiskola közép tanfolyamát kezdik meg.

De a tanárember sem csalhatatlan. A véletlenül még benmaradt 
szemetet a tanárok négy év múlva — tehát a 16 éves tanulók közül 
— újra kiselejtezik. „A sikeresen kiállott vizsgálat eredménye szintén 
kétféle bizonyítvány“ lesz. „A gyengébb fokozatú (bizonyítvány) fel
jogosítana az egyéves önkéntességre és mindazon hivatalokra, melyekre 
ma az érettségi bizonyítványnál magasabb fokú oklevél nem kiván-

35
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tátik“ ; (55) „az erősebbek pedig ezenkívül megkapják azt a jogot, 
hogy fölmehetnek a Jancsó középiskplájának harmadik tagozatába, a 
két osztályra terjedő „hidas“-ba, mely a tanulókat átszállítja az egye
tembe.“ (L. az Egyetértés, decz. 25. számában megjelent bírálatot.)

Veszedelmes elvek és jogok. Szerintem az iskolának és még 
kevésbbé a tanárnak nem szabad annyira belenyúlni az egyéni jog
körbe, különösen ba egyéni jogok korlátozásáról van szó. A mai osz
tályozási gyakorlatnak is vannak kinövései: a Jancsó által contemplált 
kiselejtező rendszer valóságos ostromállapotba helyezné a tanárokat és 
a nekik szánt hatalomtól beleszédülne a fejük szegényeknek. Feltétlen 
ellensége vagyok mindennemű absolutismusnak: Salamon Ferencz tan- 
szabadságáért lelkesedem. Ennyit a mű sic volo. sic jubeo  szelleméről, 
az általános benyomásról, melyet reám gyakorolt.

Áttérek a mű részletesebb ismertetésére. Jancsó könyve a követ
kező hét fejezetre oszlik: I. Történelmi előzmények. II. A reform 
előzetes feltételei. III. A jelenlegi középoktatás bírálata. IV. Az uj 
középiskola külső tagozata. V. Az uj középiskola tanterve: a) alsó 
tanfolyam, V) középső tanfolyam, c) felső tanfolyam. VI. Az uj közép
iskola és a testi nevelés. VII. A tanárképzésről.

Az első fejezet a Tliun-Exner-Bonitz-féle tanrendszerről, a fran- 
czia bifurkácziós rendszerhez hajló Eötvösről és a német szellem 
fensőbbségét hivatalosan szentesítő Trefortról szól; miközben a gyakorló 
gymnasium nagyérdemű paedagogiai vezetőjének is kijut egy-egy oldal 
döfés (12). A Thun-Exner-Bonitz-féle középiskolai szervezetről a 
következő hyberbolikus nyilatkozatot tesz. Az a tanrendszer „csodálatra 
méltóan ügyes alkotása a bürokracziával kezet fogott iskolás filológiának 
(4); segítségével a német szellem akkora invasióját indították útnak 
Magyarország felé, hogy ahhoz képest Batu khán hadserege csak 
kápláralja csapatocska. Az a 10—12 esztendő, míg érvényben volt 
nálunk a maga teljes egészében e ta.ndrendszer, elég volt arra, hogy 
a magyar tanügyet német szellemmel és osztrák bürokratikus velleitá- 
sokkal saturálja s a tanárok gondolkodását teljesen megvesztegesse, 
a későbbi tanügyi kormányokat pedig megtéveszsze“ (6). Ily csodás- 
hatású volt az a 10—12 évig fennálló tanrendszer, holott teremtői 
nemcsak hogy nem ismerték „a genialitást. az elme merészségét, az 
inventiót“, hanem „a szélesebb látáskor s a dolgok igazi lényegére 
ható mélyebb felfogás nélkül is szűkölködtek“ (3).

A másik fejezet a legtartalmasabb. A szerző fejteget és ostoroz. 
A régi iskola papot s jogászt, a Thun féle philologus bürokratát, a 
mai hivatalleső strébert nevel. Eme kóros állapot a magyar ember 
aristokratikus hajlamaiban rejlik. A magyar ember irtózik a gyakor
lati, esetleg kézimunkával járó életpályától -—• még ha gazdagsággal 
kecsegtet is, neki hivatal, czifra nyomorúság kell. És ha valaki 
„keresztül úszott a középiskolán, valamiféle oklevelet előbb-utóbb csak 
megszerez, aztán nyitva a pálya, szabad a verseny“. Mert kiki jól
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tudja, hogy „összeköttetés, p ro tekczió , véletlen szerencse közéletünkben 
hatalmasabb tényezői a haladásnak, mint az alapos készültség, a 
komoly tanulmány és lelkiismeretes munkásság“ (25).

A középiskolai reform előzetes föltételei gyanánt a m inősítési és 
az 1 8 8 3  ik i  középiskolai törvénynek revisióját, valamint az egyéves 
önkéntességi jognak szabályozását tekinti. Hozzáteszi, hogy a közép
iskola reformját okvetetlenűl a polgári iskolának belevonásával és a 
középiskolák területi elhelyezésével kell egybekapcsolni. Azonban ismét 
túlhajtásnak találjuk e szavait: De „lia m i igazán  a ka r ju k  a refor
m ot, . . .  le ke ll rom bolnunk a z  egészet . . . .“ (33).

Eme hangzatos szavak után áttér a je len leg i középoktatás b írá 
latára. Taglalja az u. n. „általános miveltség“ s a classikus nyelvek
u. n. „formai képzettség“ jelszavait, valamint „a nyolcz évi szellemi 
gymnastikának dogmáját“ is (36). Károsnak nyilvánítja, hogy „gym- 
nasiumi tantervűnk a gymnasiumi oktatás középpontjává de stylo az 
anyanyelvet és irodalmat, tényleg azonban a la tin  nyelvet teszi“ (40). 
Hibáztatja, hogy a mai középiskola egységes tanfolyamot képez. 
A Thun-féle középiskola is két részre oszlott, alsó és felső gymna- 
siumra; 1848 előtt pedig a mai VII. és VIII. osztálynak megfelelő 
két év már valóságos előkészítés volt a felső tanulmányokra (44). 
Most nincs kellő átmenet. De mivelhogy a középiskola „а VIII. 
osztályos ifjút ugyanazon elbánásban (is) részesíti, mint a középisko
lába helépő kilencz éves gyereket, nem adja meg (neki) a jeliem kellő 
ethikai alapját sem a szabadabb és önállóbb egyetemi élethez“ (46). 
Mert „hogy tudjon az helyesen élni az egyetemi élet szabadságával, 
ki azelőtt egy pár héttel robotmunkát teljesített akarata és kedve 
ellen —■ parancsszóra?“ (47).

Következik a IV. és V. fejezet, mely az uj középiskolának külső 
tagozatáról s tantervéről szól. Az uj intézet a franczia líceumok min
tájára *) alsó, középső és felső tanfolyamból állana. Az alsó tanfolyam 
három, a középső négy, a felső két, — összesen tehát kilencz évfo
lyamot számlálna. Az első két tanfolyam képezné a tulajdonképeni 
egységes középiskolát; a felső pedig „az egyetemi oktatás kettős irányá
nak megfelelőleg bifurkált volna. Irodalmi és tudományos ágra oszol
nék“ (98).

A keret szép s érdeklődéssel lestem betöltését. Vérmesebb remé
nyeket s fokozottabb igényeket támasztottak bennem szerzőnek efféle 
nyilatkozatai: „Középiskolai tanügyünk ma egy összhangtalan konglo
merátum“ (33). „A reáliskola tanterve ép oly lélektani botlás, mint 
a gymnasiumé“ (41). „A tananyagot nem (nyújtja) a fiú szellemi fejlő
désének megfelelő egymásutánban“ s a mellett „felette sok anyagot 
akar feldolgoztatni; annyit, mennyit a fejlődésben levő ifjú lélek meg

* L. dr. F ináczy  Ernőnek «A franczia középiskolák múltja és jelene» 
czímű jeles művének I. mellékletét: D ivis io n  élém entaire. D iv is ion  pe  
G ram m aire. D iv is io n  Supérieure.

35*
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nem bír“ (48). Egyszóval „ta n te rvű n k  a maga g ra m m a tika i tényeivel 
okozója m in d a zo n  erkölcsi és je llem beli h ib á k n a k , m elyeket in telligens  
if jú sá g u n k n a k  szem ére szoktak hányn i. “ (41) (!)

Ennyi gáncs, ily hallatlan vádak után meggyőző érvekkel támo
gatott meglepő uj dolgokat vártunk. És mit látunk ? Azt, hogy Jancsó 
a maga uj középiskolájában ugyancsak a mai kárhoztatott tantervnek 
tantárgyaival operál, és majdnem ugyanazon egymásmelleiben, ugyanazon 
egymásutánban, ugyanazon terjedelemben (ha nem nagyobban) és ugyan
azon óraszámban is kívánja tanításukat. Ennek igazolására lássuk pl. 
az alsó tanfolyam három osztályának tantárgyait :

I. Hittan (2), magy (6), földr. (3), termr. (3), menny. (5), rajz (2), 
szépírás (2).

II. u. az, csakhogy a szépírás helyett történelem  (2) szerepel.
III. u. az mint az I. osztályban, csakhogy itt a természetrajz és

szépírás helyett a ném et nyelv  szerepel heti 5 órával. A latint mel
lőzve hűséges echója ez a mai érvényben levő tanterveknek.

És így áll a dolog a középső tanfolyammal is, a hol az eltérés 
a mai — fakultativ latin nyelvvel kiegészített —  reáliskolai tantervtől 
tulajdonképen csak a mennyiségtani tanórák csekélyebb számában, a 
franczia nyelvnek a görög nyelvvel való alternativ kötelező voltában 
és az V. osztályban a természetrajz helyett odavetett természettanban 
rejlik.

A felső tanfolyam, mivelhogy bifurkált és egy IX. osztálylyal is 
egészült ki, természetes, hogy nagyobb eltéréseket mutat. De a fogya
tékosság itt mutatkozik legjobban. A felső tanfolyam humán ága való
ságos nyelvészeti szakiskolává lett. Tantárgyai a magyar (3— 3), 
német-franczia (4—4), latin (6-—6) és görög nyelv (4— 4); továbbá 
a philosophia (5— 5), történelem (3— 3) és — a reálirányt képviselő 
nemzetgazdaságtan (2— 2). Valóban a humán ág tanulói sajnálatos 
egyoldalúságra vannak kárhoztatva; a természettudományokból álta
lában a mai gymnasium is többet nyújt; Jancsó iskolája teszem a 
term észettant mindössze egy esztendőn  át tanítja az V. osztályban, heti 
4 órában. Képzelhetjük, hogy az irodalmi ág tanulói a IX. osztály- 
végeztével mit visznek át abból azon a „hidas11-on, mely őket az életbe 
avagy a tudományegyetemre szállítja.

Jobban járnak a reálirányú ág tanulói: a humaniórák itt majdnem 
egyensúlyban állanak a reáltárgyakkal. De a mikor aztán közelebbről 
tekintjük a dolgot, azt látjuk, hogy a tudományos ág tanterve majd
nem tökéletesen megegyezik azzal a reáliskolai tantervvel, melyet Jancsó 
az imént „lé lek tan i botlás“'-nak deklarált. Az egész eltérés a termé
szetrajznak és a nemzetgazdaságtannak a tantárgyak közé való föl
vételében áll.

Bemutattuk az uj középiskola tantervét főbb vonásokban. És 
Jancsónak, hogy eme — a mai középiskolai tantervvel minden lénye
gesebb részében tökéletesen egyező — „uj ép ü le té t“ megteremthesse,
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s hogy arra a felső tanfolyamnak föntebb vázolt humán ágát föltűz
hesse: a mai középiskolának „alaktalan nagy épületét“ egészen „le 
kellett rombolnia“ (33). És önkéntelen mosoly kél ajkunkra, midőn e 
sorokat olvassuk: „Soha egyetlen tanügy i korm ány sem m ert elödllani 
sarkalatos elveken nyugvó m erész tanügy i konceptióval, hanem  beérte a 
to ldozás-fo ltozássa l“ (33). Mert kutatva Jancsó „tanügyi konceptiójának 
merészségét“, e merészség nyilvánulásának nyomait sem találjuk.

Hogy a középiskolát egy évfolyammal megtoldja, hogy a magyar 
nyelv tananyagát kiszélesbíti s hogy a IY. osztályba a három órás 
vegytant, a felső tanfolyamba pedig a nemzetgazdaságtant fölveszi: az 
csak nem nevezhető „merész tanügyi conceptiónak“ ?

A merészségnek első szikráját a latin tanfolyamnak két évvel 
való megrövidítésében, — a békés megalkuvásnak első jelét a franczia 
nyelvnek eleinte a göröggel, utóbb pláne a némettel való váltakozó 
kötelezettségében látom.

Kaczérkodik a régiekkel, kaczérkodik a modernekkel és azzal 
szörnyű módon összekuszálja a helyzetet. Legrosszabbul jár a mellett 
a gáláns franczia. Nézzük közelebbről a dolgot. A tanterv külső tago
zata úgy tünteti föl a dolgot, mintha a tanuló tulajdonképen csak 
az iskola felsőbb tanfolyamába, a VIII. osztályba való lépése alkal
mával állana pályaválasztás előtt. De ez csak látszat. A tanuló, mihelyt 
az V. osztály végeztével kinyilatkoztatta, „hogy a görög nyelvet akarja-e 
tanulni vagy a francziát?“ — ép úgy mint ma elzárta maga elől az 
életpályák nagy részét: mert holmi pótoló görög vizsgálat nélkül sem 
a theologiai, sem az egyetemi bölcsészet-nyelvtörténeti szakra nem 
mehet. Ott leszünk tehát, a hol vagyunk : a ki a tudományegyetem 
összes pályáira jogosító bizonyítványra akar szert tenni, annak a 
középső tanfolyamban a görög nyelvet kell tanulnia — és nem a 
francziát.

A felső tanfolyamban ugyan megkezdhetné a német nyelvvel 
alternative kötelező francziát, de nem igen fogja tenni: először, mert 
arra nem kötelezhető (106), másodszor, mert a német nyelv minálunk 
határozottabban hasznosabb, —  és harmadszor, mert a tanulóra nézve 
mindenesetre könnyebb lesz, mivelhogy már öt évig foglalkozott vele.

Az új középiskola mostoha gyermeke tehát, a jövőben is, csak 
a tudományos pályára készülő ifjak fölkarolására számíthat. De a négy 
évesnek kontemplált franczia cursus még azokra nézve sem lesz az, 
a minek hinnők. A VIII. osztályban azok is járulhatnak majd hozzá, 
a kik a VI. és VII. osztályban a görög nyelv hívei valának ; és ezek 
pótoló vizsgálatuk daczára is mindenesetre megakasztják a haladást, 
s lejebb szállítják a tanítás színvonalát.

A franczia nyelv valóban nagy bajt, nehézséget okozott szer
zőnknek : elvetni nem merte, helyet szorítni pedig nem tudott neki. 
Tantervébe e nyelvet gyakorla ti fontosságánál fogva vette föl (106), 
és mégis mint valóságos dilettáns okoskodik, midőn mondja : „Azt



486

hiszszük, ennyi idő (t. i. 3 +  4 óra a VI. és VII. osztályban) tökéle
tesen elég arra, hogy életük 16— 17-ik évében levő ifjak alkalmas 
tankönyvek és ügyes tanítás segítségével e nyelvek g ram m atiká jáva l 
tisztába jöjjenek és a további haladáshoz okvetlenül megkivántató 
szókincset elsajátítsák“ (91). És midőn folytatja, hogy „az anyag , 
mely e két év alatt ez alternative kötelező nyelvek egyikéből el lenne 
sajátítandó, nem  oly sole“, hogy azt az ifjú esetleges pótló vizsgálat 
letevése czéljából „a jövő tanév kezdetéig fel ne tudná dolgozni“ (92). 
Tehát, ha akarom vemhes. — ha akarom nem vemhes: azt hisz
szük, hogy elég sokat tanulhatnak ; —- de viszont azt is hiszszük. 
hogy az az anyag még sem oly sok.

De mielőtt áttérnék a túlterheltés kérdésére, dicsérettel kell 
kiemelnem, hogy Jancsó tantervében a magyar nyelvnek és irodalom
nak az őt megillető helyét biztosítja s a középiskolai nevelés igazán 
nemzeti jellege iránt eleven érzéket mutat. A magyar nyelv tananya
gáról, mint szakember, kellő alapossággal s hazafias lelkesedéssel szól

Jancsó a mai középiskolai oktatásunk túlterheléséről is szól.
1. A túlterhelés főoka, „hogy igen sok tananyagot szorítottunk 

be aránylag rövid tanfolyamú középiskolánkba“ (48). Ez a pont az 
új középiskola IX. évfolyamának igazolására való. És a túlterhelés 
természetesen apadt volna, ha Jancsó ahba a kilencz tanfolyamba a 
mai középiskolai tananyagnál többet bele nem vitt volna. De nem úgy 
történt. Jancsó a túlterhelést csak az alsó tanfolyamban szüntette meg. 
a mennyiben onnan a latin nyelvet kiszorította. De a túlterhelés réme 
azért a középső és különösen a felső tanfolyamban tovább fog kisérteni.

Szerzőnk ugyanis, daczára az újonnan fölállított kilenczedik év
folyamnak, a tanuló-ifjúságra mégis heti 28— 30 órát ró a VI—IX. 
osztályban, a tornaórákat nem is számítva bele.

A tantárgyak keretét pedig, tekintettel épen az újonnan felállí
tott kilenczedik tanfolyamra, tetemesen kiszélesbíti. Itt első sorban a 
magyar irodalom tananyagát kell említenünk. A philosophiából a psy- 
chologián és logikán kívül, az ismerettan, a metapbysika és az ethika 
elemeit, valamint a bölcsészet történetét is kívánja. A mennyiségtani 
tananyagot is kevesli és úgy vélekedik, hogy „а IX. osztály tananyaga 
lehetne mindazon előzetes mennyiségtani ismeret, m ely a je len leg i 
középiskola tantervében nem  fog la lta tik  u g ya n , de szakemberek véle
ménye szerint okvetlenül szükséges . . .“ (113).

A történelem tanára mikro-történészeket fog képezni. „А IX. 
osztályban, hetenkint három órát a történelem  theoriájára, nevezete
sebb történetírók müveinek olvasására s a magyar történelem főbb 
kú tfő in ek  eredetiben való tanu lm ányozására  kellene fordítani . . .“, 
hogy az ifjú ,.a történetírás elméletéről s azon főbb bölcsészeti esz
mékről, melyek a történetírásban uralkodó különböző irányoknak 
alapjául szolgálnak, behatóbb tudomást szerezzen“ (109). E mellett 
„a mívelődéstörténelmi mozzanatokra sokkal nagyobb súlyt kell fék-
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tetni, mint eddig“ (108). A VIII. osztályban pedig „az egyetemes 
történetet kellene tanítani a fölvilágosodás korától napjainkig“ (109), 
természetesen magasabb szempontokból, mint a hogy az a VI. és VII. 
osztályban tárgyaltatott.

A la tin  nye lv tan ítás „az e nyelven írott jogi, történelmi stb. 
forrásmüvek“ megértésére is kiterjeszkednék.

A kilenczedik évfolyam fölállítása igazolná továbbá a vegytan
nak, a nemzetgazdaságtannak és a göröggel alternative kötelező fran- 
czia nyelvnek a behozatalát.

Tekintettel mindeme hasznos és szép tantárgyakra, nem lehe
tetlen, hogy egy újabb reformer középiskolánkhoz ismét egy osztályt 
■csap, mi az uralkodó tizesrendszer korszakában különösen egy mathe- 
matikustól igen könnyen ki is telik.

2. Jancsó a mai túlterhelésnek másik főokát a nyelvtanítás 
módszerében találja; miről következőleg nyilatkozik : „Az Utasítások 
inaugurálták a nyelvek oktatásában mindjárt a kezdő fokon az úgy
nevezett ind u c tiv  m ódszert s ezzel lényegesen hozzájárultak a túl
terhelés létrehozásához, vagy a már meglevő túlterhelés növeléséhez“ 
(48). Mert „inductiv módszer szerint nyelvet tanulni csak érett ember
nek könnyebb és czélravezetőbb : de nem a gyermeknek“ (49).

Meglepetéssel olvastam e sorokat. Ily elvek hirdetését a modern 
nyelvtanítással foglalkozó szerzőtől egyáltalában nem vártam. Jancsó 
elismeri, hogy Salam on  Ferencz „Közoktatásunk reformja“ czímü 
müvében „meggyőző erővel, szépen s egy nagy iró minden művészi 
eszközével csinál propagandát az inductiv nyelvtanításnak“ (50) ; meg
váltja, hogy idegen nyelvismeretét maga is „egyenesen e módszernek 
köszönheti“ (50): de azért az ő középiskolájában e módszert még 
sem fogja megtűrni, mert „gyermekeknél e módszert még oly sikerrel 
sem lehet alkalmazni, mint a rég it“, t. i. a tisztes régi, kipróbált 
deduc tiv  módszert (50).

Ha szerzőnket sem Salamon ékes szava, sem saját magán szer
zett tapasztalata nem győzte meg az inductiv módszernek az iskolá
ban való alkalmazhatóságáról : én sem kísérlem meg. Csak arra aka
rok szorítkozni, hogy kimutassam, miszerint azok, a kik oly fiúi 
tisztelettel viselkednek a tisztes régi, kipróbált deductiv módszer iránt, 
jókora tévedésben vannak a dolgok igazi állására nézve. Mert tényleg 
az a régi, tulajdonképen az új ; — az u. n. új pedig valósággal a 
régi, mond ősrégi nyelvtanítási és nyelvtanulási módszer.

És erről apáink, nem déd-, hanem igenis éd’s apáink szolgál
tathatnak nekünk legjobb bizonyítékot. Elhihetjük nekik, hogy azt a 
régi, kipróbált módszert nem rajtuk próbálták ki. Mert biz az a régi, 
kipróbált módszer — még a classikus nyelvek tanításában is, csak 
e században tudott uralomra vergődni — Európa nyugoti államai
ban : nálunk azonban úgy szólván csak egy emberöltő óta grasszál, 
a mióta ugyanis a latin nyelv megszűnvén a tudomány s a társadalom
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nyelve lenni — végképen megholt. Ekkor aztán új jelszó, új mód
szer kellett. A latin nyelvet az iskola többé nem gyakorlati haszna- 
vehetősége miatt, hanem magas fokú formalis képző erejének czímere 
alatt ú j  módon, t. i. deductiv módon kezdte tanítani. A deductiv 
módszer tehát legalább hazánkban még nagyon is új s a régi jelző 
egyáltalában nem illeti meg.

De most igazán úgy áll a dolog, hogy annak az ősrégi, termé
szetes és egyedül helyes módszernek — a túlsúlyra vergődött idegen 
deductiv módszerrel — még a modern nyelvek tanításában is —  meg
őrzött előítéleteink miatt valóságos élethalál harczot kell vívnia.

A VI. fejezet a testi nevelésről szól. Jancsó iskolája alsóbb 
osztályaiban a mainál több, felsőbb osztályaiban azonban még a mai
nál is kevesebb időt szentel e megszívlelendő ügynek. A helyes utat 
tehát itt sem találta el.

A testi nevelés ápolására, fejlesztésére idő és ismét idő kell. Idő 
nélkül szép szóval, üdvös rendeletekkel, de még pénzzel sem segíthetni 
e dolgon. — De addig, míg a középiskola a tanuló egész napját az 
elméleti oktatásra vagy mondjuk szellemi művelésére, foglalja le ; míg 
heti 28—30 tanórát ró reá, mivel megfelelő házi foglalkozás is szo
kott járni: addig a testi nevelésről, kellő ápolásáról, fejlesztéséről 
—  szó igen — de tett nem lehet; addig mindaz, a mit hivatalosak 
és nem hivatalosak oly szépen elmondottak és megírtak — íro tt m a laszt 
marad. A testi nevelést a szellem művelésével összhangzatba kell hozni. 
A középiskola reformját a testi nevelésnek kellő figyelembe vétele és 
a szellemi túlterhelés megszüntetése nélkül végrehajtani: végzetes téve
désnek tartanám.

A  fra n czia  lycée iroda lm i ága heti 2 0 — 2 2  tanórával beéri .- 
mért nem lehetne az elméleti oktatást a mi egységes középiskolánk
ban, teszem n a p i négy, illetőleg heti 2 4  órára  szorítani, a tantárgyak
nak és a tananyagnak kellő redukálása mellett? A  délu tán  a testi 
nevelésnek, a ké z im u n k á n a k  szenteltetnék. Az akrobata tornázás helyett 
a tanuló ifjúság hasznos — és kiki hajlamainak megfelelő —  mun
kában, kedélyére jótékonyan ható játékokban edzené testét. Persze, 
hogy játéktér, kert, műhely s mintázó tanfolyam nélkül e kérdés nem 
volna megoldható : és ahhoz p é n z  kellene. A sport egyesületi úton 
űzetnék, a mint azt Jancsó kartársunk contemplálja. így aztán azt 
hiszem, hogy a szellemi és testi foglalkozás szép egyensúlyban tartaná 
egymást, és részemről Salamonnal együtt súlyt fektetek arra hogy a tanuló
nak egy-egy órácska valami magántárgynak (teszem zenének) tanulá
sára is jutna. Ha az iskola úgy mint ma elhalmozza a tanulót 
tantárgyakkal s tananyaggal: az egyéniség, az eredetiség nem nyilat- 
kozhatik meg.

Az utolsó fejezet a tanárképzésről szól. Itt sok igaz és meg
szívlelendő dolgot mond a szerző. Azt tartja, hogy a mai gyakorló 
gymnasium mellett az ország más helyein is kellene ilyen paedagogia
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kísérletező állomásokat létesíteni. Tanügyi administratiónk egyszerűsí
téséről, az iskolák igazgatásáról s igazgatóiról stb. szól. Sürgeti a 
szolgálati szabályzatot és kívánatosnak mondja, hogy a tanári pályára 
tehetséges ifjakat kellene toborozni. De „hogy ezt elérhessük, a tanári 
pályát olyanná kell tennünk, hogy azon méltó jutalmat nyerhessen az 
igazi tehetség értékes munkássága. A  tanárképzés első és leglényege
sebb föltétele a ta n á ri h ivatás kellő anyagi és erkölcsi elismerése A  (135.)

Ezzel végére jutottam a könyvnek. Ha találtam is kifogásolni 
valót, Jancsó kartársunk azért mégis hasznos munkát végzett s elérte 
czélját, „mely nem volt egyéb, mint a közvéleményt a küszöbön álló 
reformra előkészíteni“. Az eszmecserét megindította, szélesebb mederbe 
terelte, a vitát provokálta : mi a kormányt a reform keresztülvitelé
ben lényegesen fogja elősegíteni. Jancsó kartársunk e tekintetben úgy 
jelen könyvével, mint lapjával elvitázhatatlan érdemeket szerzett ma
gának.

(Budapest.) D r. T he isz  G yula.

Nemes urfi. Fordította olaszból Faludi. Bevezetéssel, magyará
zatokkal és szótárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár. (Jeles írók 
iskolai tára XXXIX.) Ára 60 kr.

Noha Faludi íróinknak egyik legjelesebbike, mindazáltal alig 
férhettünk müveihez. Kivált az iskolai ifjúság kedvéért rég ki kellett 
volna adnunk nevezetesebb prózai müveit. Irodalomtörténeti kézi
könyveink hirdették ugyan, hogy a XVIII-ik századnak egyik leg
kiválóbb írója, de munkáinak újonnan való kiadására nem gon
doltunk. Azért örömmel üdvözöljük egyik nevezetes munkájának 
új kiadását. Nem lehet feladatunk az eredeti műnek, a melynek for
dításából készült Faludi müve, bírálatába bocsátkozunk, de meg kell 
említenünk, hogy — nézetünk szerint — a maga nemében tanul
ságos és elmésen irt mü volt, a melynek lefordítására nagy Írónk 
nem sajnálta idejét és fáradságát. Az eredeti angol mü olasz fordítású 
nak harmadik részéből alkotta Faludink ama müvét, a mely a „Nemes 
urfi“ czímet viseli. Ennek újra való kiadására talán legnagyobb szük
ség volt; mert leginkább e müve alkalmas arra, hogy az ifjúság 
kezébe adjuk. A szerkesztő e müvet az 1771-iki első s eredeti kiadás 
szerint rendezte sajtó alá, és pedig úgy, hogy egyetlen szavát sem 
másította meg. Mindazonáltal (a 25., 40., 41. és 101. lapon) néhány 
szót elhagyott, de — bizonyára — szándékosan, mert úgy vélte, 
hogy nem valók az ifjúság számára készült könyvekbe. E kihagyásait 
azonban a hozzáértők rögtön észrevehetik, mert a szokásos pontokkal 
jelezte. Faludi helyesírásában pedig, a mely nem különbözik más 
régi Írókétól, legfölebb annyiban, hogy kevesebb hosszú magánhangzó
val él, mint a tisza-vidéki s a királyhágón-túli Írók, csak alig változ
attok, egyet-mást, a miről az előszóban beszámol. Nézetünk szerint
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a  kellő középu ta t e l ta lá lta ; mert sem nem közli a művet betűről 
betűre, a mi ugyan könnyű a kiadónak, de megnehezíti az olvasást 
és megértést: sem nem alakította teljesen át a mai helyesírás szerint, 
a mi viszont kivetkőztette volna, némileg legalább, a régi Írót eredeti 
alakjából, sőt irói jelleméből. A szövegnek csak némileg is nehezebb 
helyeit a lap alján találjuk megmagyarázva, ezenkívül az olasz műnek 
ama sorait is közli a jegyzetekben, a melyek a magyar szövegnek 
kellő megértésére, úgyszólván elkerülhetetlenül szükségesek. Ezek az 
olasz műből vett sorok általában is alkalmasak Faludi irói, de kivált 
fordítói eljárására fényt vetni. A műhöz csatolt szótár pedig valamennyi 
szokatlanabb szót és kifejezést kellő világításba helyez. A magyarul 
teljesen tudó vagy a tudós nyelvész talán el lehetne e szótár nélkül, 
mikor a müvet olvassa; de nem a tanulóifjúság, a melynek soraiban 
— mint tudjuk — számosán vannak idegen ajkúak, a kiknek minden
képen szükséges érthetőkké tennünk nyelvünk kincseit, a melyeknek 
szép száma lelhető Faludinknak e müvében és a hozzája mellékelt 
szótárban is. Sajtóhibáktól ment, szép és olcsó kiállítása a műnek a 
„Franklin-Társulat“ becsületére válik.

(Körmöczbánya.) T akács György.

..Görög hitéleti és magánrégiségek.“ — Irta Szerelemhegyi 
Tivadar. Budapest, 1891. Grill Károly kiadványa. Ára kötve 
1 írt 20 kr.

Az 1890. évi XXX. t.-cz. alapján a VI. osztály görög pótló 
kurzusának feladata Vergil müveinek olvasásával egyidejűleg és pár
huzamosan a görög epika tartalmába és szellemébe behatolni. Tárgya 
landók tehát Homeros olvastatásával karöltve a görög m agán  és 
hitéleti régiségek főbb részletei.

Szerelemhegyi könyve tartalmilag gazdag, annyira, hogy még 
tanári magyarázat hiján is bármely felsőbb osztályos tanulónak 
magánolvasmányul is ajánlható. A szakirodalom terén kimerítő tájé
kozottságon alapul; előadása vonzó, világos, egyöntetű. Fejtegetései
ben megtartva a szokásos kategóriákat (Theogonia, az istenek; a 
hérosok, stb.) genetikus módszert követ: az olvasó lelki szemei elé 
állítva a mythosok, az istentisztelet, az ebből fejlődött mysteriumok- 
nak é§ a szinügy keletkezését.

A magánrégiségek és a hellén képzőművészet történetének tár
gyalása oly terjedelmes, hogy fontos szolgálatot tehet m agának a 
görög nyelv  és irodalm i k u rzu sn a k  is ;  és sokkalta rendszeresebb, 
mint bármely eddigelé megjelent magyar nyelvű régiségtanban talál
ható. Az eszmekapcsolat szempontjából szerző nem mellőzte a honi. 
nemzeti mythosi hagyományra, népszokásokra, s az ősrégi múltra 
visszanyúló szólásmódokra való vonatkozást.

Egy kissé keveseljük a görög műszók (Schlagwörter) számát.



491

Lehet, hogy szerző attól tartott, hogy ilyesmivel talán elriaszthatná 
a magától a görög nyelvtől kissé még mindig idegenkedő ifjúságot: 
lévén a jövő feladata a hellenek nyelve iránti rokonszenvet újból 
helyes eszközökkel felébreszteni. A kiállítás igen csinos, számos, a leg
jobb müvekből kölcsönzött fametszetekkel ellátva.

(Budapest.) T>r. B em éhyi E de.

Petőfi és a Természet. Irta Lenkei Henrik. Budapest. Lampel 
Róbert (Wodianer F. és Fiai.) 1892.

Ez a könyv elég jó arra, hogy ne superlativusokban dicsérjük. 
Mire jó a dicséret ily módja, azt nem tudnánk megmondani, de az 
bizonyos, hogy nálunk eléggé el van terjedve. Azt hiszsziik, hogy kevés 
irodalom termel annyi korszakalkotó munkát minden téren, mint a 
mi irodalmunk, ha ugyan készpénznek vehetnők a jelzőkben oly dús- 
lakodó kritikánk állításait. Igaz, hogy a „korszakalkotó“ elmemünek 
rövid élete van, néhány nap múlva más és újra más nem kevésbé 
dicső munkálatok szorítják le a színpadról, de legalább a megdicsért, 
szerzőnek egy kis örömet szereztünk és tekintélyt ebben vagy amabban 
a körben.

Az ily eljárás aligha felel meg a kritika czéljának és a tárgyukkal 
komolyan foglalkozó szerzők sem vehetik jó néven.

Alig kell mondanunk, hogy Lenkeit is ilyen Írónak ismerjük. 
„Petőfi és a természet“ némelyek előtt talán oly tárgynak látszik, melyet 
kisebb terjedelmű könyvben is ki lehetne meríteni. De a szerző igen 
alapos munkát végzett, mindenre kiterjeszkedett, mi a tárgyat megvilágít
hatja és mindamellett épen nem fárasztó olvasmányt adott kezünkbe.

Mielőtt tulajdonképi tárgyára tér, igen érdekes dolgokat mond 
el a természetfelfogás változásairól általában és a Petőfit megelőző 
magyar költők természetfelfogásáról. Ez utóbbi átnézet gondosan irt 
s értékes irodalomtörténeti részlet. Azonkívül szükséges bevezetés is, 
mert Petőfi geniusa uj utakat nyit e téren. Szakít mindazzal, mi conven
tionalis volt előzőinél a maga szemével lát és oly vidék szépségét fedezi 
fel, melyben költőiséget addig senki sem látott. S nála nem valami 
szeszélyes előszeretetről van szó, hanem oly érzésről, mely gyermek
kora hagyományaiban, szenvedélyeiben, phantásiája sajátságaiban és 
általában egész egyéniségében mélyen gyökerezik. Hogy természeti rajzai
ban mily erős a valódiság érzete s mily érdekesen s mennyi költői 
szépséggel olvad össze alanyisága a természet képeivel, mindezt szerzőnk 
igen jól és sok példával mutatja ki. Petőfinek annyi jeles költeményét 
fejtegeti nagy részletességgel, hogy némikép a paedagogiai hasznavehető- 
ség szempontjából is ajánlhatnék könyvét az irodalom tanárainak 
figyelmébe.

Csak azt nem szeretnők, ha tanáraink országszerte úgy állítanák 
szembe egymással Aranyt és Petőfit, mint néhol szerzőnk teszi. Ügy
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látszik, hogy nem becsüli eléggé nagyra Aranyban a lyrai erőt. Szereti 
Aranyt nyugodt, élesen látó, objective mérlegelő, csendesen szemlélkedő 
nagy művésznek feltüntetni, kiben azonban némi hidegség van valami 
hiánya a phantasia közvetlenségének és az érzelmi mélységnek. Nem 
a szerző szavait ismételjük, de talán eltaláltuk és aligha túloztuk gondo
latát. Régente hittek másutt is olyasmit, hogy a művész nyugodt alkotó 
ereje és nagy műveltsége oly sajátságok, melyek csorbítják vagy kizárják 
az igazi költői érzést és phantasiát. S nálunk, hol régi előítéletek fel
bukkannak és csodálatos szívós életet élnek, még mindig van keletje 
e gyökeresen „genialis“ felfogásnak. Sajnáljuk, hogy némi nyomaival 
e könyvben is találkoztunk, mely különben józan felfogása és tanulsá
gos fejtegetései miatt csak méltánylatot érdemel.

v r .

K ü lfö ld i m űvek.

I. Die kaiserliche Rede und die deutsche Schule der Zu
kunft. Vom Standpunkte eines jüngeren Fachgenossen aus beleuch
tet. — Berlin. Nicolai, 1891. 40 1. Á ra: 60 Pf. — II. Der Schul
friede von 1890 Randbemerkungen zur Dezemberkonferenz von 
dr. Otto Schroeder Prof, am kgl. Joachimsthal’schen Gymnasium 
zu Berlin. — Berlin, Walther und Apolant, 1891. 29. 1. Ára: 
50 Pf.

Azon nagyszámú röpirat s kommentár közül, melyek a berlini 
iskolaértekezletet megelőzték, kisérték s követték, ezen messzekiható 
mozgalom jobb megítélése végett, legyen szabad a fentieket a követ
kezőkben röviden ismertetni. Olvasóink bizonyára emlékeznek azon 
élénk visszhangra, melyet a deczember 4-diki császári megnyitó egész 
Európában előidézett. Maga Raoul Frary nagy megelégedéssel üdvö
zölte e merész programmot. a F igaro  decz. 10. számában megjelent. 
„L e  la tin  su r  la  sellette“ ez. czikkében, melyet az „E gyetértés“ decz.
25. száma egész terjedelmében átvett. Annál vegyesebb érzelmekkel 
fogadta a paedagogiai proklamátiót a német szakközönség s egy 
gymnasiumi tanárt a következő kifakadásra bírta : „Zavartalan örömet 
a császár szavai talán csak bizonyos tanulók s szülőknek fognak 
szerezni, kiknek szive ujjong, a mikor az iskolamestert ütik.“ Egy 
fiatal kartárs — ki a gyakorlati pályát illetőleg igen fiatalnak látszik 
— ezen kedvező alkalmat arra használja fel, hogy szélesebb körben 
ismertesse saját reformeszméit, melyeknek azonban csak igen csekély 
részét fogadnók el. Nem helyeselhetni pl. a szerző ellenszenvét a 
franczia nyelvvel szemben, midőn így nyilatkozik : „a franczia, melyet 
igen jól nélkülözhetünk, küszöböltessék ki. Manap az, kinek a mo
dern nyelvekre szüksége van, azokat más úton, czéljainak megfelelően 
s gyorsabban sajátíthatja el,“ s mégis nyomban az olasz s angol 
nyelv tanítását ajánlja ! Nem foglalkoznám részletesebben ezen állítás
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czáfolásával, ha a berlini értekezlet alkalmával is nem került volna 
felszínre. Hiába erőlködött Schlee s ajánlotta a francziát a latin 
helyébe az idegen nyelvtanítás kezdetéül, mikor a 3. kérdés négy 
előadója mind az angol mellett szállt síkra. Hornemann szerint 
Л. „Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts“ 180. 1.) 
„Igen kívánatos, hogy az angol irodalom a nők kegyében a francziát 
kiszorítsa (igen helyes)“, Kruse egy igazgatói értekezletből idézi ezt: 
„A franczia irodalomnak nincs egyetlen munkája sem, mely iskolai 
olvasmányúl általánosan volna helyeselhető“ ? ? Nem jogosult ilyen 
véleményekkel szemben azon feltevés, hogy ezen érzékenység s idegesség 
az eddig csaknem feltétlenül elismert franczia nyelvvel szemben, nem 
annyira paedagogiai megfontolásnak, mint politikai kicsinyeskedésnek 
s következetlenségnek eredménye? Szerencsére ezen német chauvinis- 
tákkal szemben van egy ellensúlyzó párt i s ; Christ müncheni egyetemi 
tanár pl. egy előttem fekvő czikkében („Grundlinien für eine Reform 
der Gymnasien Bayerns“, Allgemeine Zeitung 1890. 362. sz. mell.) 
kérdésünkről így nyilatkozik: „Miután a franczia nyelv a nemzetközi 
közlekedésnek s részben a felsőbb társadalmi körök érintkezésének 
főeszköze, kell hogy gynm asium i növendékeink elérjenek oda, hogy 
e nyelven írásban s szóban hibátlanúl s könnyen tudják magukat 
kifejezni.“ Kétséget sem szenved, hogy ismeretlen szerzőnk álláspontja 
ép oly téves, mint a mennyire czélszerűtlen ama követelménye, mely 
a birodalom valamennyi intézetében minden tantárgyra ugyanazon 
tankönyvet óhajtja használni s á p  rima után következő selektával a 
már is 9 éves középiskolai folyamot egy tizedik évfolyammal kívánja 
megtoldani. Másrészt szívesen elismerem, hogy a füzet vége felé nem 
egy életrevaló eszmére bukkanunk, minők : a szigorú felügyelet által 
szabályozott növendéktársulatok, a tanárképzés hiányai, a jelöltek 
beható foglalkozása a bölcsészeti tudományokkal, s gyakoribb érint
kezésük a vezető tanárokkal, kik kisebb csoportokban ismétléseket 
s fesztelen előadásokat (Vortragskränzchen) rendezhetnének, stb. Be 
azt már nem Írhatjuk alá, hogy úgy a közép, mint a főiskolákon a 
vizsgálatok csupán fellebbezéseknél tartassanak meg, különben pedig 
a tanárnak a részletes vizsgálatoknál nyert osztályzatai szolgáljanak 
zsinórmértékül.

Látható már ebből is, hogy a névtelen szerző még ki nem 
forrott egyénisége jót s rosszat gyakran egy kalap alá helyez. Lénye
gesen eltér ettől a második szerző egyénisége s dolgozata, mely világos 
tárgyalásban a berlini értekezlet legfőbb mozzanatainak s eredményeinek 
áttekinthető képét adja, mintegy dióhéjban, s igen kényelmes segédeszköz
nek mondható mindazok részére, kiknek az eredeti hivatalos kiadás 800 
lexikonoldalát nincsen módjukban áttanulmányozni. „A konferenczia 
megnyitása“ czímen igen elismerően nyilatkozik II. Vilmos iskola- 
politikájáról s megnyitó beszédéről, melyet röviden egy a gymnasiumok- 
hoz intézett felhívásnak mond, az eddigi pusztán tudósiskolai keret
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kiszélesítésére. Vitatkozhatnánk a felett, vájjon szerzőnek igaza van-e 
azon állításával, hogy a kérdések túlnyomóan tecknikai dolgokat tar
talmaztak s hogy ehhez képest az értekezleten az iskolatechnikusok 
száma is többségben volt, mert meggyőződésünk szerint a tanításban 
s az iskolában a technikai s egyéb dolgok igen gyakran mennek át 
egymásba s forrnak össze. A második terjedelmesebb részben a véle
mények s eredmények tanulságosan vannak különböző szempontok 
szerint csoportosítva, sőt egy önálló kitéréssel is találkozunk ott, hol 
a szerző kiindulva a kormány részéről felajánlott nagyobb szabadságból 
a tantervek megállapításánál, különös kedveléssel kombinálja a 9 osz
tályú iskolának jövendő alakulásait s leírja a Mommsen-, Boeckh-, 
Grimm- s Helmholtz-iskolát. Schroedernek Írói rátermettségére vall 
még azon ügyesség, melylyel már ismert elveket új formába önt s a 
kifejezésmód eredetiségével az olvasó érdeklődését legközelebbről ingerli. 
így, midőn minden iskola számára egy sajátos életet s különös jelle
met követel, midőn azt állítja, hogy a jó tanárok sokkal ritkábbak a 
jó növendékeknél, végre midőn beismeri, hogy vakító eredmények a 
latinban igen jól megférnek teljes szellemi ürességgel.

Ámde minden elismerésem mellett kénytelen vagyok a röpirat 
czímének létjogosultságát kétségbe vonni. A bevezető sorok mutatják, 
hogy ezt a szerző is sejtette, mert tényleg csak külső békéről, leg
jobb esetben fegyverszünetről lehet szó, a mennyiben a berlini érte
kezleten felmerült nézeteltérések szolgáltatják a legalkalmasabb anyagot 
a vita felélesztésére, melynek bekövetkezését, bár kívánatosnak mi 
sem tartjuk, legközelebbre várhatni.

(Eger.) K em ény F crencz.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A m inisteri jelentés.
(1890—91. tanév.)

A vall. és közokt. ministernek a közoktatás állapotáról szóló 
az országgyűlés elé terjesztett (huszadik) jelentés II. kötete csak most 
tétetett közé s mi sietünk e kiváló mű bevezető részét, mely a magyar 
középiskola jelen állapotát nagy vonásokban rajzolja s a közel jövőre 
nézve is fontos felvilágosításokat ad, legalább kivonatosan ismertetni. 
A statisztikai részt a következő füzetben fogjuk méltányolni. Nagyobb 
áttekinthetőség kedvéért szakaszokra osztjuk a bevezetést s kivona
tosan bár, de az eredeti szöveget lehetőleg megtartva, közöljük a 
főbb pontokat.
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I. A  görög n y e lv  fa cu lta tiv  tan ításáról.

A görög nyelv facultativ tanulásáról szóló 1890. évi XXX. tör- 
vényczikk végrehajtása biztosan megy végbe. (Következnek a már ismert 
stat. adatok). Hogy intentiómat e reform tekintetében még világosabbá 
tegyem, a görög nyelv helyett választható tanításhoz u tasítást is dol
goztattam ki. Eme utasítás el fogja oszlatni ama félreértéseket vagy 
szándékos ferdítéseket, melyek a reform életbeléptetésekor felmerültek, 
a mennyiben nyilvánvalóvá teszi, hogy azok a tanulók, kik kiváló 
nyelvtehetség hiányában nem alkalmasak a görög nyelv grammatikai 
tanulására, műveltségöket a magyar Írók bővebb s a görög Írók for
dításban való olvasásával, tovább a rajztanulás folytatásával előnyösen 
növelhetik. Nemzeti irodalmunk a görög cultura tekintetében vajmi 
szegény volt. Az eddigi görög nyelvtanítás, mely valamennyi tanulónak 
szólt, alig tudott a grammatika nehézségein túlemelkedni. Az uj tan
rendszer azonnal u j  irodalm i ágat is teremtett. Thukydidest már két uj 
fordításban bírjuk. Homerosnak két uj fordítása jelent meg, melyek 
közül a megbízásomból készült prózai fordítás olyannak ígérkezik, 
melyet a nagy közönség is szívesen fog használni s mely az antik 
műveltséget az iskolán kívül is képes lesz terjeszteni. Illustrált. müvek 
keletkeztek a görög állami és magán régiségekről, a vallás és művé
szet történetéről. Ezeken kívül munkában van számos uj mű, melyek 
hivatva lesznek a görög culturát nemzetünk közkincsévé tenni, mire 
az eddigi iskola nem volt képes. — A tanrendszerbeli újítás a meddő 
grammatizálás helyett az ó remekek szemléltetésére lelkesíti tanárainkat. 
Az ó remekek reprodukálása, de a compensationalis rajztanítás is mű- 
izlésünk emelésére fog szolgálni. A szükséges segédeszközök — és 
pedig mind hazai termékek — készülőben vannak. Hogy a görög nyelv 
helyett választható tanítást eredményében mennél biztosabbá tegyem, 
nemcsak könyvekről, szemléltető eszközökről gondoskodom, hanem 
gondoskodom arról is, hogy tanáraink képzettsége ez irányban is mennél 
inkább gyarapodjék. E czélból a geometriai rajztanítás azon elemeire, 
melyek a gymnasiumok felső osztályaiban elő fognak fordulni, a lefolyt 
szünidőben rajztanáraink számára a mintarajziskolában póttanfolyamot 
rendeztettem be, a melyen vidéki rajztanáraink közül számosán jelentek 
meg s nagy buzgalommal dolgoztak. E  ra jz ta n  fo ly a m n a k  fo ly ta tása  is  
lesz a legközelebbi szünidőben s ugyanez időre a görög irodalm i ta n í
tásra is szándékozom  pó ttan fo lyam ot berendezni, hogy tanáraink az 
újítást kellőleg érvényesíthessék.,

II. Az eg y ség e s  k özép isk o la .

A görög nyelv helyett választható tanítás behozatalát átmenetnek 
tekintem a: egységes középiskolára. Előkészítő iskola ez, melyre nagy 
szükség volt. A rendszerbeli elkeseredett ellenfelek kezdenek egymáshoz
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simulni, a tanárok előkészülnek a nagy munkához. Örvendetes dolognak 
tartom, hogy paedagogusaink közül számosán komoly és beható tanul
mányt tesznek az egységes középiskola részleteiről is. De, noha már 
szép számú tanulmány áll előttünk, mégis időt kell engednem azoknak, 
kik a részleteknek még mélyebb tanulmányozására adták magukat, s 
habár a tanácskozásokat e tekintetben kisebb körben már megkezdettem 
s nagyobb körben is meg fogom indítani, mégis be ke ll várnom  a dolog 
teljes m egérlelödését, hogy az alkotandó mü lehetőleg tökéletes legyen, 
melyre az eszme kimondása óta eddig eltelt csekély idő s még elte
lendő idő nem lesz soknak mondható.

III. K ön yvviteltan . R ajztanítás. T an k ön yvek .

Ama tanulók számára, kik a reáliskola alsóbb osztályaiból egye
nesen az életbe mennek át s kiknek száma nagy, életbe léptettem a 
reáliskolákban a kereskedelm i és ipari könyvvite l rendkívüli tanítását 
is az önként vállalkozók számára, mely oktatáshoz egyik szakembe
rünkkel kézikönyvet is készíttettem. Nem csekély számmal vannak 
nálunk az oly kis városok, a hol csak algymnasium van. Elrendeltem, 
hogy az ily kis gymnasiumokban a tanárok helyi tantervűkben, mely 
nekik az általános tanterv keretében bizonyos szabadságot enged meg, 
a rajztanításra több időt fordítsanak, hogy az a sok tanuló, ki a gym
nasium alsó osztályaiból az ipari pályákra lép, gyakorlatibb készült
séggel láthasson jövő munkájához. — Örömmel jelenthetem, hogy a 
tankönyvirodalom  állapota javulóban van. Tankönyv-iróink nagyobb 
képzettséggel és nagyobb tapasztalattal végzik munkájukat s bírálóik 
szintén nagyobb képzettséggel s nagyobb lelkiismeretességgel mozdítják 
elő törekvésüket. Tankönyveink tehát javultak. De másrészt a tan
könyveket alkalmazó tanárok is gondosabban járnak el a tankönyvek 
megválasztásánál, mihez hozzájárul még szigorú ellenőrzésem is, úgy 
hogy a rendelkezésem és vezetésem alatt álló középiskolák tankönyveinél 
az évi változás átlag most már alig rúg egy két százalékra, mi ha 
nem volna meg, a folytonos perfectio érdekében meg kellene köve
telnem. Az országban széliében használt külföldi auctor kiadásokat 
m á r m in d  kiküszöböltem . Számbavétettem a könyvek árát is s az 
eredmény az lön, hogy tankönyveink nem drágábbak a franczia vagy 
német tankönyveknél. Sok külföldi könyv volt használatban nem 
magyar ajkú iskoláinkban s köztük nem egy olyan, mely ellentétben 
állt állami és nemzeti érdekeinkkel. Köztudomású dolog, hogy a lefolyt 
tanévben is több ily könyvet tilto ttam  k i  nem  m agyar a jk ú  isko
lá inkból.

IY. T an szerek . A  ta n á r eg y e sü le t  k iá llítá sa .

Egész mostanig rászorultunk nemcsak külföldi, hanem német 
szövegű történeti iskolai fali térképekre is, mert a vállalat kevéssé 
jövedelmező volta miatt eddig nem akadt hazai vállalkozó ily térképek
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előállítására. Ennek is véget vetettem, mert egy budapesti czéggel 
sikerült szerződést kötnöm ily magyar szövegű fali térképek előállítá
sára, melyek egy általam kinevezett szakértő bizottság felügyelete alatt 
és közreműködésével már munkában vannak. Nagyon természetes, hogy 
kevésbbé kifejlett műiparunk mellett némely hazai tanszereink drá
gábbak, mint a külföldiek ; nemcsak elismerve a dús felszerelés fon
tosságát, de az imént említett okból is intézeteink felszerelésére nagyobb 
összegeket kell fordítanom. — Ugyancsak az előbb ecsetelt czélból 
örömmel üdvözöltem a z  országos középiskolai tanáregyesület azon fára
dozását, hogy ez évi jubiláris közgyűlésére középiskolai tanszerkiállítást 
rendezett. Hogy a rövid idő alatt megteremtett kiállítás várakozáson 
felül sikerült, ismeretes a napi sajtóból, mely teljes elismeréssel adó
zott mind a rendezőknek, mind tanszerkészítőinknek. Én elismerésemet 
azzal is ki akartam fejezni, hogy azonnal egy bizottságot neveztem ki, 
melynek feladata, kezdve a munkát a tanáregyesület tanszerkiállításán, 
folytatva a tanintézetek szertáraiban s a tanszerkészítők műhelyeiben, 
konstatálni azt, mit vagyunk már képesek magunk elkészíteni, mely 
eszközök tekintetében szorulunk még a külföldre, melyek azok, me 
lyeket itthon is elő lehet majd állítani akár buzdítással, akár útmuta
tással, akár pedig a kormány anyagi támogatásával ?

Y. É p ítk ezések .

A lefolyt évben részint felépültek, részint épülőben vannak a 
következő iskolák: Az állampénztárból a budapesti V II . kér. g ym n a 
s ium  számára uj épület épül, az erdélyrészi tanulmányi alap a székely- 
udvarhely i kath. gymnasium számára, M unkács  városa az ottani állami 
gymnasiumnak, Székesfehérvár városa és az állam az ottani állami 
főreáliskolának, K eszthely  városa az ottani katholikus gymnasiumnak, 
Sepsi-Szen t-G yörgy  városa az ottani ev. ref. gymnasiumnak épít uj 
épületet. A fentartó egyház a székelyudvarhelyi evang. ref. főgym 
nasium épületét jelentékenyen kibővítette. A fentartó egyház állami 
segélylyel a halasi ev. ref. főgymnasiumnak uj épületet emel. Az u j-  
verbászi pártfogósági gymnasium szintén uj épületet kapott. A nagy  
várad i róm. kath. püspök a szilágysomlyói gymnasiumnak tornacsar
nokot és rajztermet épít. A fentartó egyház a h a jd ú n á n á si ev. ref. 
gymnasium épületét átalakította s tornacsarnokot épített. A n a g yk ik in d a i  
alapítványi gymnasium államsegéllyel tornacsarnokot kapott. Telket 
vásároltattam a lugosi főgymnasium számára. A tárgyalás folyamatban 
van a vá czi és szom bathelyi kath., a késm árki ág. ev., a csurgói ev. 
ref., a kolozsvári unitárius főgymnasium, a debreczeni, lőcsei, győri és 
pozsony i állami főreáliskolák uj építkezésének, a szakolcza i kir. s az 
ú jv id ék i szerb gör. keleti gymnasium épülete átalakításának, az ú jv id ék i 
k ir . s a veszprém i kath. főgymnasium tornacsarnokának ügyében. Hogy 
iskolai építkezéseink a paedagogia és hygiena újabb követelményeinek 
megfeleljenek, az iskolai helyiségek dolgában útmutató szabályzatot 
dolgoztattam ki. 36
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VI. „Isk o la társak  sz ö v e tk e ze te“.

Tanuló segélyegyesüléteink folyton szaporodnak, úgy hogy majd
nem minden középiskolánknak van már segélyegyesülete. A segély
egyesületek egy uj faja keletkezett a budapesti V -ik  kér. fő reá lisko lánál, 
t. i. „az iskolatársak szövetkezete“, melynek czélja: az iskola összes 
volt tanítványait egy körbe gyűjteni egymás erkölcsi és anyagi támo
gatására, segélyzésére, valamint az uj iskolatársak segélyzésére is, 
különösen a nagy költséggel járó főiskolai tanulmányozásnál. Ismeretes, 
hogy az ifjúkori barátság még az aggkorban sem veszíti el melegét, 
azért igen szerencsés gondolatnak tartom ez érzelmet venni alapul a 
jótékonyságra, s reményiem, hogy a jó példát a többi középiskoláink 
is fogják követni.

VII. In tern atu sok . A  „ F ér en cz -J ó z se f“ in tézet.

Sok internatusunk van, különösen hazánk keleti részében, de 
nem titkolhatom el, hogy a régi szervezetű internatusok tökéletesítést 
s erre nagy anyagi segélyt igényelnének. Újabb szervezetű internatu- 
saink a dévai és székely-udvarhelyi reáliskolai internatus, melyek jó 
helyiségeket és kellő felszerelést kaptak, az itt felállított uj intézeti 
épületekben. Meg kell itt emlékeznem G yertyám os községről, mely fiai 
számára Szegeden internatust állított, s a budapesti L ászló -fé le  magán
nevelő intézetről, mely szintén uj épületet kapott. Miként természetes 
is, internatusaink közt a legelső helyet a budapesti F eren cz-Jó zse f 
nevelő-intézet foglalja el. Tanuló-, játszó-, étkező-, háló-termei s egyéb 
helyiségei ezen internatusnak példányszerűek. Parkja, melyet a lefolyt 
tanévben is egy 40.000 forinton vásárolt kerttel nagyobbítottam, nagy 
terjedelmű, kies és oly fekvésű, hogy kilátásával az egész fővárost 
felöleli, s mely kert maga is kertek szomszédságában terülvén el, 
úgyszintén magas fekvésénél fogva, a főváros közepében, jó levegőjével 
valóban elfeledteti a főváros légkörét. Kiváló nevelő-intézetet akarok 
létesíteni a Ferencz-József nevelő-intézetből, olyat, melyben meglegyen 
minden, mit a paedagogia és hygiena eszménye megkíván. I ly e t és nem  
előkelők in téze tét akarok belőle csinálni, minek bizonyságúl szolgál, 
hogy épen itt hoztam be először a ké z im u n ka  tanítását. Az újabb 
paedagogia nagy súlyt helyez a kézimunka tanítására; helyeslem azt, 
hogy a szellemi munka az egész ember üdülésére testi munkával vál
takozzék, hogy a kézi ügyesség, mely a theoretikust praktikussá teszi, 
s mely mai nap a természettudományi, orvosi és technikai kísérleti 
buvárlatoknál nélkülözhetetlen is, fejlesztessék, de főképen helyeslem 
általános műveltséget terjesztő iskoláinkban a kézimunka tanítását azon 
ethikai szempontból, hogy a szellem embere is meg tudja érteni és 
becsülni a kézimunkás verejtékét. Ezenfelül a Ferencz-József nevelő- 
intézetben adtam meg a példát arra is, hogy csakis a közönséges 
betegek számára szabad az intézet épületében benn lenni a helyisé-
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geknek, az esetleges ragályos betegek számára pedig egészen külön és 
a kertben távol fekvő épület álljon rendelkezésre. Megemlítendőnek 
tartom végül, hogy e nevelő-intézet rövid idő alatt oly hírnévre tett 
szert, hogy a fizetéses helyekre való kinevezéseknél is számos kitűnő 
tanulót kell mellőznöm a helyek eddigi számának korlátoltsága miatt, 
miért is gondomba vettem az intézetet az eddigi 42 helyen túl is 
nagyobbítani, mire az eddig megvásárolt négy kert elegendő tért fog 
szolgáltatni.

VIII. H orvát ösztön díjak .

Törvényhozásunk az előbbi időkben 12 háromszáz-forintos ösz
töndíj t alapított oly horvátországi illetőségű tanulók számára, kik 
Magyarországon járnak középiskolákba. Ez ösztöndíjak eddigelé nem 
adományoztattak kellőleg; sokszor az ország különböző pontjain oly 
horvát származású szülők gyermekei kapták, kik többé nem fognak 
visszatérni Horvátországba. Én ezen ösztöndíjakból egy kis nevelő-in
tézetet alkottam, és pedig Budapesten a VII. kerületi gymnasium 
mellett, hogy közvetlenül szemem előtt legyen. Csak oly horvát ifjakat 
veszek be pályázat útján ez intézetbe, kik nem tudnak magyarul, s 
azért hoztam őket Budapestre, hogy a magyar állami életet az ő leg
magasabb fokán s az ő teljében lássák és ismerjék meg. E horvát 
ifjak részint a VII. kerületi gymnasiumban, részint a VIII. kerületi 
reáliskolában tanulnak s az ő itteni otthonjukban egy horvátúl tudó 
magyar tanár vezetése alatt állanak. A kihirdetett pályázat már az 
első évben oly eredményes volt, hogy a 12 hely ötszörösét tölthettem 
volna be.

IX. A  tan u lás ered m én ye.

Főigazgatóink, ministeri megbizottaim s az érettségi vizsgálatokon 
megjelent kormány-képviselők oda nyilatkoztak, hogy a tanulmányi ered
mény az 1883-ik évi középiskolai törvény életbelépte óta általában 
emelkedett; de habár a reál tantárgyaknál meg vannak elégedve, a 
nyelvek tanításánál kívánni valót találtak. Miként már egyik jelenté
semben kifejtettem, nyelvekben gazdag hazánkban épen a soknyelvüség 
akadálya a nyelvtanításnak. Mindamellett úgy látom, hogy a nye lv
tan ítá s  m ódszerén  kell majd segítenünk s nem fogok visszariadni a 
feladatok e legnehezebbikétől sem. De habár a nyelvtanításnál sok 
kívánni valót kellett jeleznem, még sem tagadhatom meg iskoláinktól 
azt az igazságszolgáltatást, hogy nemzetiségi vidékeinken az állam 
nyelvének, t. i. a magyar nyelvnek terjesztésében nagy eredményeket 
vívtak ki, mert a m agyar nyelvet tudó ta nu lók  szám a  évről-évre növe
kedett, miként jelentésem részleteinél látható. E tekintetben tehát 
középiskoláink nagy politikai missiót is teljesítenek, mihez hozzá 
tehetem még azt is, hogy nem-magyar tannyelvű középiskoláinknál az

36*
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előbbi években a magyar hazai érdekek iránt itt-ott tapasztalt idegen
kedés enyhült. De a békés közönynyel nem fogom beérni, az irányadó 
körök vallott hazafiságától a tanuló ifjúságban a magyar állam iránt 
való teljes ragaszkodás fejlesztését fogom megkívánni. Utasítottam 
továbbá iskoláinkat, hogy a magyar történelemnek háttéréül szolgáló 
kapcsolatos világtörténeti események elsajátíttatására, valamint a tör
ténet tanításánál a fö ld ra jz i ism eretek ébrentartására és megszilárdítá
sára nagyobb gondot fordítsanak. Utasítottam őket végül arra is, hogy 
az érettségi vizsgálatoknál az eddiginél jobb, t. i. inkább az önálló  
gondolkodás k ipuhato lására  irányu ló  exam inálási m ódra  törekedjenek, 
s hogy a tanulók az ily követelménynek megfelelhessenek, már az alsó 
osztályoktól kezdve szoktassák őket az önálló gondolkodásra.

X. A torn atan ítós. A z országos torn aversen y .

Nagyban kifogásoltuk, hogy iskoláink nem gondoskodnak a testi 
nevelésről, sőt kifogásolták iskoláink tornatanítását is. Az elsőre nézve 
szakértői értekezletek tartattak meg, s nemsokára abban a helyzetben 
leszünk, hogy a testi nevelés érdekében is jelentékenyen lendíthetünk 
majd iskoláinkon. Tornatanításunk megbirálásánál azonban túlságosan 
szigorúak voltunk. Hogy a hiányt konstatáljam s nagyobb eredmé
nyekre buzdítsak, az országos közegészségi egyesület kezdeményezésére 
országos tornaversenyt rendeztettem, melyen a főváros összes fő-, közép- 
és polgári iskolái s a vidék számos közép- és más iskolái voltak kép
viselve, összesen 110 iskola majdnem negyedfélezer tanulóval És ime 
az országos tornaverseny, melynek a kezdet nagy nehézségeivel kellett 
megküzdenie, váratlan nagy eredményeket mutatott fel. A verseny 
tanúi lelkesedésben törtek ki s napi sajtónk bizonyságot tett arról, 
hogy iskoláink a torna tanításában nagy buzgóságot fejtenek ki. Gon
dom volt reá, hogy a verseny alkalmával ne csupán az iskolaszerű 
tornázás szokott gyakorlatai szerepeljenek, hanem a tulajdonképeni 
versenygyakorlatok is. A programm pontjai között a rendgyakorlatok, 
szabadgyakorlatok és szergyakorlatok mellett egyes tanulók futási ver
senye keltett nagy érdeklődést. Nagy oklevelet nyert 22 intézet és 17 
tornatanító, kis oklevelet, ill. ezüst érmet 121 győztes tanuló. Az 
utóbbiak között foglalnak helyet azok is, kik mint csoportgyőztesek a 
jutalmúl kitűzött és részben nagyértékü emléktárgyakat nyerték. De az 
országos tornaversenynek más közvetett haszna is van. Az iskolai 
Ifjúság világot lát, ismeretei gyarapodnak, az életbe való beleszokása 
kifejlődik, a különböző vidékek fiai egy érzelembe, egy törekvésbe 
egyesülnek, a haza fiainak összetartozósága, a nemzeti tudat és erő 
gyarapodik. Hogy a szép eredmény továbbfejlődésének mi akadálya se 
legyen, hogy minden pontra kellő tornatanítókat állíthassak, a lefolyt 
szünidőben tornatanító  pó tcursust tartattam meg, mely szintén növelni 
fogja képzett tornatanítóink számát.
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XI. T anárok  sz em ély e s  ü gyei.

Örömmel jelezhetem továbbá, hogy a lefolyt évben sokkal nagyobb 
számban léptethettem elő helyettes tanároka t rendes tanárokká , mi 
munkakedvöket s így az iskolák érdekeit is elő fogja mozdítani. Sok
helyt. különösen ott, hol az iskolát állami segélyben részesítettem, az 
aut. fe lekeze ti isko la fen tartók ja v íto ttá k  tan á ra ik  helyzetét, habár még 
sok kívánni való mutatkozik. Módomban volt több kisebb fizetésű 
ra jz ta n á r i állást nagyobb fizetésű állásra emelni, úgy hogy az illető 
tanárok fizetés dolgában a többi rendes tantárgyak tanáraival egy 
fokra jutottak. Módomban volt többhelyt a torna tan ítók ja v a d a lm a 
zá sá t is emelni, s az általános emelésre is megtétettem az előmun
kálatokat. Az aut. felekezeti, törvényhatósági és városi középiskolák 
tanárai számára szervezett nyugdíjintézet minden előmunkálatai már 
készen vannak, s reményiem, hogy az államnak nem sokára módjában 
lesz ezen iskolák érdekeit is kielégíteni, mert ezek is az államot szol
gálják s bármi tekintetben való elgyöngülésük az állami iskolák sza
porítását s az államnak még nagyobb terhét vonná maga után.

XII. A d m in istra tio .

Iskoláink fejlődése kell, hogy maga után vonja az administratio 
tökéletesbítését is. E végből átdolgoztattam a tankerületi főigazgatók 
s az autonom felekezeti középiskolák meglátogatására kiküldött minis- 
téri megbízottak számára kiadott utasításokat is.

XIII. T örtén eti v isszap illan tás . A  n a g y  rev isió .

A jelentés bevezetése végül megemlékezvén arról, hogy a lefolyt 
tanévben a középisk. törvény létrejötte óta egy teljes nyolcz évi tan
folyam ért véget, ez alkalommal csak a középisk. nagy revisiójáról ad 
számot. E revisiónál először is átvizsgáltattak az összes középiskolák 
épülettervei, számba vétetett az összes felszerelés. Azután megvizsgálás 
tárgyát képezte az iskolák ta n á ri szem élyzete, szám és egyéni qualifi- 
catio, nemkülönben a tantervi szakok arányos szükséglete szerint; 
megvizsgáltatott a régi tanárok jogosultsága. Sokszoros felekezeti viszo
nyaink közepette nem csekély fontosságú volt fölötte nagy számú 
va llá sta n á ra in k  számbavétele s az iskolákhoz való viszonyuk meg
állapítása. Vizsgálat alá vétettek továbbá a ta n k ö n y v e k ; végül az 
iskolák fen ta rtá si v iszo n ya i, vagyoni állapotaik. A revisio folyamán az 
iskolák figyelmeztettek minden hiányaikra s közülök 2 4  meg is kapta  
a  törvény értelmében a z  első m egintést, 1 2  később a m ásodik m egin-  
tést is. A revisio nagy eredményeket szült. Minden iskolafentartó ipar
kodott a hiányokat pótolni. 5 fen tartó  á tad ta  a z  á llam nak iskoláját, 
4 8  iskola a z  á llam hoz fo rdu lt segélyért, s közülök 21 már meg is 
kapta. Az eddigi beruházási segélyek 194.000 írtra, a rendes évi
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segélyek pedig eddigelé 615.000 forintra rúgnak. 16  csonka közép
iskola kiegészült teljes középiskolává  (1 ellenében, mely csonka közép
iskolává szállt alá). Legnagyobb volt a baj a z  isko la i épü leteknél, de 
legnagyobb is volt a mozgalom e hiány helyreütésében; a lefolyt 8  év 
a la tt 1 8 3  közép isko lánkná l 73  építkezés történt, ré sz in t u j  építkezések, 
részin t á ta lakítások és kibővítések, m elyekre 4 m illió  fo r in tn á l több 
ford ítta to tt. A felszerelés nagy gyarapodást nyert. A szertárak körül
belül 400.000 tanszerrel gyarapodtak, a könyvtárak állaga 910.000 
kötetről 1 millió 600.000-re emelkedett. A tanárok száma 2511-ről 
3084-re növekedett, a képesített rendes és helyettes tanároké 1248-ról 
1452-re, az állami oklevéllel biró tanárok száma pedig 906-ról 1306-ra. 
A párhuzamos osztályok száma 46-ról 88-ra szaporodott. Az iskolák 
kiadása 3.466.000 írtról 5,138.000 írtra. Mihez hozzátehetem még 
azt is, mit már fönnebb említettem, hogy közegeim és megbizottaim 
a tanulmányi előmenetelben is általában emelkedést tapasztaltak, mi 
az eszközök és tényezők ily nagy emelkedése mellett máskép nem is 
képzelhető. A felsorolt föadatok tehát határozottan azt a tanulságot 
adják, hogy mindazon nagy aggodalmak, melyek az 1883. évi törvény 
s az ezt megelőző öt törvényjavaslat tárgyalásainál oly nagy mértékben 
felmerültek, merőben alaptalanok voltak. A közoktatási kormány a 
törvényt szigorral hajtotta végre, s felekezeti középiskoláink részéről 
nemcsak engedékenység, hanem meggyőződésből származó előzékenység 
volt tapasztalható, mert érezte mindenki, hogy a törvény az iskolák 
s általában a cultura javára van.

XIV. A z ép ítk ezések  1883— 1891.

A tanintézetek nevei, melyeknél építkezések történtek s az 
építési költségek a következők: B udapesti V. kér. áll. főreál.
280.000 frt, zom bori áll. főgymn. 130.000 frt, dévai áll. főreál.
80.000 frt, pancsovai áll. főgymn. 65.000 frt, zso lna i kir. gymn.
60.000 frt, zen ta i vár. gymn. 36.000 frt, n a g y-k ik in d a i alapítv. 
gymn. 13.000 frt, nagy-káro lyi vár. főgymn. 40.000 frt, szegedi 
kegyesrendi társház és vár. főgymn. 236.000 frt, lévai vár. főgymn.
62.000 frt, nyíregyháza i ág. ev. főgymn. 71.000 frt, békés-csabai ág. 
ev. gymn. 7.400 frt, szentesi vár. főgymn. 75.000 frt, já szb erén y i vár. 
főgymn. 101.000 frt, rózsahegyi vár. főgymn. 32.000 frt, m ező túri 
ev. ref. gymn. 94.000 frt, nagybánya i áll. főgymn. 32.000 frt, a 
budapesti középisk . tanárképző  gyak. főgym n. 220.000 frt, nagyenyedi 
ev. ref. főgymn. 109.000 frt, győri benedekr. főgymn. 130.000 frt, 
budapesti ev. ref. főgymn. 198.000 frt, szolnoki áll. főgymn. (a város 
áldozatkészségéből) 80.000 frt, naszódi alapítv. főgymn. 120.000 frt, 
veszprém i kath. főgymn. 8.500 frt, dévai áll. főreál. internatus 27.000 frt, 
belényesi gör. kath. főgymn. 62.000 frt, eperjesi ág. ev. főgymn.
32.000 frt, m áram arosszigeti ev. ref. főgymn. 30.000 frt, rim aszom 
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bati egy. prot. főgymn. 12.000 frt, egri czisztercz. főgymn. 10.000 írt, 
kaposvári áll. főgymn. 3.500 frt, érseJcujvári vár. gymn. tornacsarnok 
2.800 frt, nagysza lon ta i vár. gymn. tornacsarnok 2.700 frt, budapesti
II. kér. gymn. 25.000 frt, brassói áll. reálisk. tornacsarnok 8.000 frt, 
kassai convictus 50.000 frt, ba lázsfa lva i gör. katli. főgymn. 9.650 frt, 
csiksom lyói r. kath. főgymn. 21.200 frt, brassói áll. főreál. 100.000 frt, 
eperjesi kir. főgymn. 120.000 frt, szászvárosi ev. ref. főgymn. torna- 
csarnok 8.200 frt, pécsi áll. főreál. 5.000 frt, ku n -szen t-m ik ló s i ev. 
ref. gymn. 5.500 frt, budapesti F erencz-József-nevelő-in tézet kertek és 
befektetések 89.845 frt, székely-udvarhely i áll. reál. 120.000 forint, 
félegyháza i vár. gymn. 3.500 frt, brassói ág. ev. gymn. és reál. rajz
termei 17.000 frt, m edgyesi ág. ev. gymn. 2.900 frt, z ila h i ev. ref. 
főgymn. 14.000 frt, kalocsai jéz. társ. főgymn. 12.000 frt, sza tm ári 
ev. ref. főgymn. 32.500 frt, bonyhádi ág. ev. gymn. 12.000 frt, békési 
ev. ref. gymn. tornacsarnok 5.000 frt, ta ta i kath. gymn. 15.000 frt, 
szászrégeni ág. ev. gymn. tornacsarnoka 5.800 frt, szo lnoki áll. főgymn. 
tornacsarnoka (a város áldozatkészségéből) 7.200 frt, nagybánya i áll. 
főgymn. tornacsarnoka 5.600 frt, eperjesi ág. ev. főgymn. tornacsar
noka 5.400 frt, nagykáro ly i városi főgymn. tornacsarnoka 6.300 frt, 
hajdúböszörm ényi ev. ref. gymn. tornacsarnoka 5.000 frt, budapesti 
V II . kér. áll. főgymn. 258.000 frt, székely-udvarhely i kath. gymn. 
71.020 frt, m unkácsi áll. főgymn. (a város áldozatkészségéből) 75.000 frt, 
keszthely i kath. főgymn. (a város áldozatkészségéből) 60.000 frt, sepsi- 
szent-györgyi ev. ref. főgymn. (a város áldozatkészségéből) 80.000 frt, 
székesfehérvári áll. főreál. (a város és az állam költségén) 104.000 frt, 
székely-udvarhely i ev. ref. főgymn. 45.000 frt, halasi ev. ref. főgymn.
110.000 frt, szilágy-som lyói kath. gymn. tornacsarnoka 5.400 forint, 
u j-verbászi pártfog. gymn. 15.000 forint, h a jdúnánási ev. ref. gymn.
14.000 frt, n a g y -k ik in d a i alapítv. gymn. tornacsarnoka 5.800 forint, 
kecskem éti róm. kath. főgymn. 16.300 frt.

XY. A d ak ozások .

Könyveken, gyűjteményeken s egyéb adományokon kívül a közép
iskolai czélokra tett pénzbeli adományok összege kitesz 23702 irtot. 
A legnagyobb adomány származik D erzsi Jánostól, a székelykeresztúri 
unitárius gymn. segélyezésére 10.000 frt. B udapest fővárosa a torna
versenyre adott 4000 frtot.

TANULMÁNYI VEKSENYEK.

Az értekezletek a ta n u lm á n y i versenyek tárgyában jan. hó 11-én 
kezdődtek a vallás- és közokt. ministeriumban. Mielőtt ez értekez
letek lefolyásáról szólnánk, szükségesnek tartjuk reprodukálni azt a 
jelentést, melyet az illetékes ügyosztály a minister elé terjesztett s 
mely a tárgyalásnak alapúi szolgált.
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«Nagyméltóságod f. év 271. ein. sz. a. kelt rendeletével felhivni mél- 
tóztatott, hogy adjak véleményt, lehetséges volna-e hazánkban is, ép úgy, 
mint Francziaországban nyilvános versenyek által a középiskolai ifjúságnál 
a tanulmányok iránt nagyobb lelkesedést kelteni. Már az előbbi években, 
még a bold, minister alatt, a midőn láttam, hogy ösztöndíjainkkal, melyek 
pedig nagyon is nagy számban vannak, nem érjük el azt, a mi csakugyan 
hiányzik ifjúságunk jó részében, t. i. a tanulmányok iránt való nagyobb 
mértékű lelkesedést, többször szóba hoztam a nyilvános tanulmányi versenye
ket. Egyszerűen a franczia versenyeket utánozni nem találnám czélszerűnek, 
mert az. a mi nem fejlődik ki a faji jellemből, nem verhet egy nemzetnél 
sem gyökeret s bárki is azonnal meggyöngíthetné az ily törekvést azzal az 
egyszerű megjegyzéssel, hogy «utánozzuk» a francziákat; de jelenleg nem 
is lehetne már a franczia versenyeket máshol meghonosítani, mert a mai 
kor, a mai nézetek kevésbbé idealistikusak, semhogy ily pusztán külső 
ambiczióra fektetett versenyeket meg lehetne gyökereztetni. Úgy látszik, a 
franczia versenyek nagyon régi eredetűek; talán abból az időből valók, 
midőn az egyénnek mind háborúban, mind békében nagyobb individuális 
súlya volt s jobban kitüntethette magát mint jelenleg, a mikor a nagy dol
gokban a fegyelmezett egyénekből álló tömegek döntenek főleg. De legalább 
is a jezsuiták demalationális rendszeréből származik a francziák versenye. 
Hogy máshol elenyésztek az ily pusztán ambiczióra fektetett versenyek, a 
francziáknál azonban fenmaradtak, oka valószínűleg a franczia nemzeti 
jellemben lesz megtalálható ; de annyi bizonyos, hogy ha Francziaországban 
is nem ápolták volna mesterségesen e versenyeket, ott is elenyésztek volna. 
A franczia konkurzusok a gloire iránt annyira fogékony franczia nemzetnek 
külső kitüntetés után is vágyó ambicziójára vannak alapítva. Az a terem, 
a melyben a jutalmak kiosztatnak, nagyban fel van díszítve, a kormány 
előkelő egyént küld elnökül, nagy és kiváló közönség van jelen, az elnök s 
a tanárok ünnepi szónoklatokat tartanak ; a kitüntetettek nevei külön füzetben 
kinyomatnak, a hírlapok régi időtől fogva hasábos czikkekben szólnak ez 
ünnepélyekről, közölve a győztesek neveit, — mert ezt megszokta és meg
kívánja a nagy közönség is. A főjutalom (prix) azonban csak könyv, a 
mellékkitüntetés (accessit) csak dicsérő felemlítés. Mi hiába állnánk elő ily 
dolgokkal. Sem az ifjúságban, sem a közönségben nem volna meg elegendő 
mértékben a fogékonyság e puszta formaiság iránt. Ajánlható azonban más 
mód. a melylyel e versenyeket nyomatékosakká, fontosakká, vonzókká és 
gyümölcsözőkké tehetnők és pedig úgy. hogy kapcsolatba hoznók velők az 
ösztöndíjakat vagy legalább egy részöket. Jutalmul 400, 300, 200 vagy csak 
100 frtos stipendium is, melyet a középiskolát végzett ifjú egyetemi tanul
mányai alatt élvezhetne, megtenné a hatását Ambiezió is, anyagi haszon is 
meghozná az érdeklődést. Természetes, hogy a jutalomból a vagyonos ifjakat 
sem lehetne kizárni a verseny szempontjából.

Nem akarok ez alkalommal az ily concurzusok részleteibe belebocsát
kozni, de a kivitel egy-két pontjára mégis ki kell terjeszkednem. Stipen
diumaink jórésze felekezeti; ezek tehát nem alkalmasak általános concurzuális 
jutalmakra ; de vannak oly stipendiumaink is. melyek nem felekezetiek; az 
állami stipendiumok pedig épen hivatvák erre a czélra ; ezek közül lehetne 
tehát többet ide fordítanunk. Ilyenek például a Ferencz-császár féle négy 
400 frtos ösztöndíj, az állami ösztöndíjak a budapesti egyetemnél, számra 
huszonnégy. 300 írtjával, a kolozsvári egyetemnél húsz, szintén 300 írtjával. 
A stipendium odaítélése díszokmányban nyerne kifejezést, sőt másod-, har
madrangú jeleseknél maga ily díszokmány is szolgálhatna jutalmul. A verseny- 
bíráló bizottsághoz az examináló tanárokon kívül, a kik több tekintélyes 
középiskola kiváló tanárai közül volnának választandók, csakis nagy tekintélyű, 
nagy műveltségű s minden tekintetben független állású egyéneket kellene 
kinevezni, kikhez a részrehajlás gyanúja sem férhet. E nem examináló tagok 
két harmadát képeznék a bizottságnak. A versenynek s a bírálatnak is nyil
vánosnak kellene lennie.
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A verseny tárgyaiul: 1. a magyar nyelvet, 2. a történelmet és
3. a mennyiségtant tűzném ki és pedig nem csak Írásbeli, hanem szóbeli 
versenyre is, mert a szóbeli ellenó'rzi az Írásbeli vizsgálatot, s mert a szó
beli fejtegetés készsége nagy biztosítéka a tehetségnek. Legfeljebb a latin 
vagy franczia nyelv (az utóbbi a reáliskolák miatt) szerepelhetne még a 
concurzuson. A versenyeket nem kellene a középiskolák rendszerébe beig- 
tatni. Jobb, ha az érettségi vizsgálatokkal nem hozatnak kapcsolatba, mert 
az érettségi vizsgálatok sok teendője nem engedne kellő időt és nyugodtságot 
az ily versenyekhez, sőt a sok közepes és gyenge tanuló mellett a követelés 
mindig alant fokon maradna. A verseny független intézmény legyen, beékelve 
a középiskola és egyetem közé. Tartassák meg az érettségi vizsgálat után 
a következő tanév elején. Az ily versenyeken csakis a jelesen érettek vehet
nének részt. Megkezdeni e versenyeket a fővárosban kellene, a fővárosi 
középiskolákkal. Azután következhetnék második egyetemi városunk, Kolozsvár. 
Később minden tankerület kaphatna versenyeket. Ily alakban a legmelegebben 
ajánlhatom a konkurzusokat. Az idea megtestesítésére mindenekelőtt érte
kezlet volna megtartandó, mely tanulmányozza a dolgot s tegye meg határo
zott s részletes javaslatait.»

Az értekezlet lefolyásáról a következőkben adunk számot, ama 
fentartással, hogy a feljegyzések, melyeknek alapján e tudósítás készült, 
csak vázlatos, kivonatos módon akarják feltüntetni az egyes fölszólalók 
beszédjeit a részletekért tehát a dolog természeténél fogva jót nem 
állhatunk.

Az értekezlet január 11., 13., 14. tartatott dr. B erzev iczy  
Albert államtitkár elnöklete alatt. Az értekezlet tagjai voltak : dr. E röd i 
Béla, dr. K á rm á n  Mór. dr. H einrich  Gusztáv, S zá sz  Károly, dr. Eötvös 
Loránd báró, H óm am i Ottó, B eöthy Zsolt, F ehér Ipoly, B erecz Antal, 
I r á n y i  Dániel, dr. F in á c zy  Ernő, dr. Csorba Ferencz, dr. G yom lay Gyula.

Dr. B erzev iczy  Albert megnyitja az értekezletet s utalván a 
kérdés ismeretes előzményeire, felolvastatja ama memorandumot, melyet 
a minister úr a megjelenésében betegsége miatt megakadályozott * 
dr. K la m a r ík  János min. tanácsos úrral kidolgoztatott s melyet fent 
egész terjedelmében közöltünk.

Irá n y i Dániel elfogadja a memorandum elveit, ő sem kívánja a 
franczia rendszert egyszerűen átültetni. Ama veszélyt, hogy a közép
iskolákban az utolsó években majd csak a versenytárgyakra helyeznek 
súlyt, olykép akarja kikerülni, hogy az érettségi vizsgálat összes tár
gyaira terjesztené ki a versenyt. Egymástól elkülönítendőnek tartja a 
gymnasiumi és reáliskolai tanulók versenyét. A versenyekre csak a 
„kitünően érettek“ volnának bocsátandók. Jutalomdíjak volnának: 
ösztöndíjak, szakkönyvek a közoktatásügyi minister névaláírásával; a 
szegények számára ösztöndíjak volnának, a gazdagok e helyett esetleg 
más kitüntető ajándékot választhatnának. A versenyvizsgálatok nyomban 
az érettségi után volnának tartandók.

Eötvös Loránd báró kétséggel fogadja a versenyek eszméjét.
A memorandumra nézve megjegyzi, hogy az egyetemi ösztöndíjak ne 
használtassanak fel e czélra, mert úgyis kevés ily ösztöndíj van és a 
meglevők felhasználásának mostani módja czélravezetőnek bizonyult.
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H einrich  Gusztáv se vár sokat a versenyektől. Az egyetemi 
ösztöndíjakra nézve egy véleményen van br. Eötvös Loránddal. Itt a 
fővárosban mindenesetre kísérlet teendő a versenyekkel.

H ó m a n n  Oltó barátja az eszmének és megvalósításától a közép
iskolák színvonalának egyenlősítésére is üdvös befolyást remél.

B eöthy  Zsolt nézete szerint a verseny vizsgálatok Francziaország- 
ban is elvesztik hitelüket. A verseny esetleg a kiválóbb ifjaknak hasz
nukra válik, de a középiskolában fontosabb az összesség színvonalát 
emelni. A versenyek esetleg egyes tanárokra is káros hatással lehet
nének, kik amúgy is szeretnek egyetemi tanárok szerepét játszani. 
A szereplési víszketeget is nem kívánatos módon táplálnák.

K á rm á n  Mór kifejti, hogy Francziaországban a versenyeket főleg 
ama küzdelem tartja fenn, melyet az állam és egyház a középiskolai 
oktatás terén egymás ellen folytatnak. A versenyekkel mindegyik fél 
a maga iskoláiba akarja édesgetni az ifjakat. Minthogy az egyházi 
iskolában a versenyek régtől fogva megvannak, az állam is kénytelen 
ez intézményt megtartani. Nem helyesli, hogy a versenyvizsgálat az 
érettséginek ismétlése legyen. Szerinte az angol példát kellene utá
nozni, hol kétféle vizsgálat van, a pass-exam ina tion  (a követelmények 
minimumával) és a p ro  honore -vizsgálat. A ki ez utóbbira jelentkezik, 
az előbbi alól föl legyen mentve. Különben helyesli a versenyeket.

S zá sz  Károly, habár aggodalmai vannak, helyesli a memorandum 
elveit. Az egyetemi ösztöndijakra nézve Eötvös br. véleményén van. 
Nemcsak jeles, de jó tanulókat is lehetne a vizsgálatra bocsátani, kiket 
az érettségi vizsgálat elnöke e czélra kijelöl. A versenyvizsgálatoknak 
kevés tárgya legyen, magyar nyelv s irodalomtörténet kötelező legyen s 
más két tárgy közül választhasson a pályázó. A vizsgálatok a követ- 

• kező tanév elején volnának leghelyesebben tartandók.
I r á n y i Dániel a versenyvizsgálatokat az érettségi vizsgálat összes 

tárgyaira akarja terjeszteni. A verseny vizsgálatokat a közszolgálatba 
való fölvétel föltételéül is szabná.

F ehér  Ipoly helyesli az eszmét. Beöthy kifogásai inkább az eset
leges kinövések ellen irányulnak, melyeknek lehet elejét venni. Azon
nal az érettségi vizsgálat után tartassanak a versenyek.

Csorba Ferencz az ambitió fokozása kedvéért helyesli az eszmét. 
Ez úton is nyerhetnénk nehány kiváló egyént, kikre az országnak 
nagy szüksége van. Nem kell a szereplési viszketeg előmozdításától 
tartani, mert a verseny tárgyai komoly tudományos foglalkozást kíván
nak meg.

E rö d i Béla helyesli az eszmét. Vázolja az olaszországi ebbeli 
viszonyokat, melyeket tekintetbe veendőknek tart. A versenyek tan- 
kerületenkint szervezendők, de országos versenyek is tartassanak.

B erecz  Antal a tanáregyesület választmányának nevében is be
szél. A versenyektől nagy eredményeket nem vár, de próbakép meg 
kívánja őket tartatni, még pedig nemcsak a fővárosra, hanem az egész
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országra kiterjedőleg. A versenyek esetleg emelhetik az egyes intézetek 
színvonalát. A tárgyak megválasztása az általános képzettség alapján 
történjék. A vizsgáló bizottságba a censeálást kizárólag a középiskolai 
tanárokra bízná. Minden ösztöndíj verseny útján volna adományozandó.

G yom lay Gyula csatlakozik B eöthy és K á rm á n  nézetéhez.
B erzev iczy  Albert államtitkár. A versenyvizsgálat ne legyen az 

érettségi vizsgálat ismétlése, tehát nem foglalhatja magában az érett
ségi vizsgálat összes tárgyait. A mi az egyetemi ösztöndíjakra vonat 
kozó aggodalmakat illeti, megjegyzi, hogy az illetők úgyis mint egye
temi tanulók élveznék az esetleg elnyert ösztöndíjakat. Ha a meglevő 
egyetemi ösztöndíjak mind arra a czélra kellenek, hogy az egyetemen 
kifejtett szorgalom részesüljön jutalomban, akkor esetleg uj ösztön
díjakat lehetne alapítani. A versenyek továbbá semmi esetre sem bír
nának qualificáló erővel, s így várható, hogy azokra csak komoly 
becsvágyú ifjak vállalkoznának. Constatálja, hogy a tagok többsége a 
versenyek mellett nyilatkozott s előadja a részletes kérdő pontokat.

I. M in ő  in té ze tek  vehetnek részt a  versenyben, csak a fővárosiak  
vagy a vidékiek is ?

A kifejlődött vita eredménye, hogy egyelőre csak a fővárosi 
intézetekkel tétessék próba, de, ha az eszme jónak bizonyúl, az intéz
mény az egész országra kiterjesztessék.

II. A  versenyvizsgálatok országosan vagy ta n kerü le ten k in t ta r
tassanak-e ?

A túlnyomó többség az országos versenyeket kivánja.
III. M iko r  tartandók a v e rse n y e k : közvetlenü l a z  érettségi v iz s 

gálatok u tá n  vagy a következő tanév  elején ?
A többség a szeptember elejét kivánja.
A IV., V., VI. mint kapcsolatosak együttesen tétetnek föl.
IV. M elyek  legyenek a versenyvizsgálatok tárgyai ?
V. írá sbe liek  és szóbeliek legyenek-e vagy csak Írásbeliek ?

VI. A  g ym n a siu m i és reá lisko la i i f ja k  együ tt vagy kü lön  vegyenek  
bennük ré sz t?

K á rm á n  Mór a következő tárgyakat tartja fölveendőknek: 1. egy 
magyar irod. tételt az írod. ált. műveltség kiderítésére ; 2. a magyar 
történelem egyik korát a reá vonatkozó írókkal ; 3. valamely latin
classikusnak egyik fejezetét; 4. az egyetemes történet egy részét; 
5. egy a math, és phys. tudományokból választott tárgyat. Az első 
tárgy mindenkire kötelező; a 2— 5-ból a pályázó szabadon választhat. 
A tárgyak körét már júniusban kellene közzétenni, hogy a pályá
zók készülhessenek. A fősuly a zárt helyiségben tartandó Írásbelire 
volna helyezendő, de nincs kifogása az ellen sem, hogy szóbeliek is 
tartassanak. A reáliskolai és gymnasiumi tanulók együttesen vehetnek 
részt a versenyben.

B eöthy Zsolt szerint a verseny tárgya volna magyar irod. zárt
helyi Írásbeli dolgozat és egy a pályázó által szabadon választandó
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tárgy. A szóbelit nem tartja fontosnak. Ó is a vizsgálat tárgyának 
körét júniusban közzéteendőnek tartja.

H ein rich  Gusztáv nem helyesli a tárgyak körének eleve való 
közzétételét. Nem kívánja, hogy a tanulók készülhessenek, azt sem, 
hogy a tárgyak közül szabadon választhassanak, mert akkor nehéz 
összehasonlításokat tenni. Minden emlézést követelő tárgyat (minő a ma
gyar történelem, physika stb.) kizárandónak tart. Elég egy magyar 
Írásbeli dolgozat a magyar irodalomból, főleg az aesthetikai műveltség 
megítélésére, a melyhez hozzájárulna szóbeli a magyarból, mathema- 
tikából. Nem tesz különbséget gymnasiumi és reáliskolai tanulók közt.

H óm ann  Ottó szintén az általános műveltség szempontját tartja 
döntőnek a vizsgálatok irányzásában. Szóbeli tárgy legyen magyar és 
magyar történelem, Írásbeli a magyar irodalomtörténet s egy szabadon 
választott tárgyból, pl. egy a modern nyelvből vagy a latinból. A phy- 
sikát kirekeszti. Az előkészület megengedését nem kívánja.

S zá sz  Károly a fősulyt a szóbelire véli helyezendőnek. Az Írás
beli tárgyát magyar nyelvt. és írod. dolgozat képezze. A szóbelinél 
kötelező volna a magyar történelem s egy, de két tárgy is szabadon 
legyen választható. A gymnasiumi és reáliskolai tanulók közt nem tesz 
különbséget.

F ehér Ipoly. Nem kívánja sem az előkészületnek sem a szabad 
választásnak megengedését. A vizsgálat tárgyaiul ajánlja : magyar ny. 
és írod. combinálva a történelemmel; a latin (a gymnasiumban), a 
franczia (a reáliskolában); a physika kapcsolatban a mathematikával, 
írásbeli csak a magyarból.

E ötvös Loránd báró. A versenyvizsgálatoknál követendő elvül 
tartja, hogy bennük a szakképzettség szempontja domináljon, különben 
valóban csak ismétlései volnának az érettségieknek. A kötelező magyar 
dolgozaton kívül egy Írásbeli szakmunkát kivan az érettségi vizsgálat
nak valamely szabadon választott főtárgyából.

F in á c zy  Ernő helyesli, hogy a vizsgálat tárgyainak köre előze
tesen közzététessék.

E rö d i Béla kívánja, hogy legyen Írásbeli a magyarból és szóbeli a 
magyarból, történelemből s a természettudományokból. Hozzájárul a 
tárgykör előzetes kihirdetéséhez. A vizsgálat a gymnasiumi és reál
iskolai tanulókra nézve közös.

Csorba Ferencz szerint a verseny vizsgálatból nem lehet majd az 
egyes középiskolák színvonalára következtetni, hanem igenis arra, kik
től lehet majd biztató tudományos munkásságot várni. Több tárgy- 
csoport képzését óhajtja az egyes tárgyak összevonásával, melyek közé 
az összes középiskolai tárgyakat, pl. a földrajzot és természetrajzot is 
fölveendőnek tartja. A pályázónak azonban szabadságában áll egy ilyen 
tárgycsoportot szabadon választani. Megengedi az előkészülést, sőt se
gédkönyvnek használatát is. A szóbeli vizsgálatot a kivitel gyakorlati 
nehézségei miatt mellőzi.
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B erecz  Antal kivan magyar nyelvi dolgozatot és szakvizsgálatot, 
mely utóbbi szóbeli is volna. Ha nem az ált. képzettség döntő, hanem 
az egyes szakokban való jártasság, akkor ne csak a jelesen érettek 
volnának a versenyekre bocsájtandók, hanem mások is a tanári tes
tületek ajánlata alapján.

G yom lay Gyula. Csak írásbeli vizsgálatot kíván.
B erzev iczy  Albert államtitkár. Constatálja, hogy egyetértés van 

a következő pontokra nézve : Gymnasiumi és reáliskolai tanulók együt
tesen bocsátandók a versenyekre; a magyar nyelv és irodalom az Írás
beli vizsgálat kötelező tárgya; véleménykülönbség van a körül, vájjon 
az általános vagy a szakképzettség legyen a verseny döntő szem
pontja; vájjon csak írásbeli vagy szóbeli is legyen a vizsgálat; vájjon 
engedtessék meg előkészület vagy sem. A többség az ált. képzettség 
szempontja, az irás- és szóbeli s az előkészület megtagadása mel
lett van.

VII. K ik  legyenek a vizsgáló bizottság tag ja i?
Az értekezlet többsége a mellett van. hogy a kérdezést a közép

iskolai tanárok végezzék, de az eredmény elbírálására a bizottság többi 
tagjai (egyet, tanárokstb.) is befolyást gyakoroljanak.

VIII. M iből á lljon  a ju ta lo m  ?
A többség a mellett van, hogy a jutalmak közt ösztöndíjak is 

legyenek, s hogy a kitüntetettek oklevelet kapjanak. Vájjon legyenek-e 
még más jutalmakra is, s legyenek-e tekintettel a jutalmazandónak 
vagyoni helyzetére, erre nézve eltértek a nézetek.

Ezzel az értekezletek, melyeken más itt mellőzött kisebb fon
tosságú felszólalások is történtek, véget értek. Az értekezletről szóló 
jegyzőkönyv a vallás- és közoktatásügyi minister elé fog terjesztetni.

Az országos közaktatási tanács nyelvészet-történeti szakosz
tálya f. évi január hó 26-ikán Heinrich Gusztáv elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen kizárólag középiskolai ügyek tárgyaltattak. A napirend 
első tárgya volt: Útmutatás a középiskolai irodalmi és történeti okta
táshoz való szem léltető eszközök beszerzéséhez. Az útmutatás a tanári 
könyvtárak számára 188tí-ban kibocsátott jegyzék mintájára készült s 
három részből á ll; u. m.: 1. a görög és római remekírók olvastatá
sához. 2. az egyetemes történelemhez, 3. a hazai történelem tanításá
hoz való szemléltető eszközök. A jegyzék magában foglalja az illusztrált 
munkákat, a fali képeket és térképeket, a képes atlaszokat, a fény
képeket, a gypszből és terracottából készült szemléltető eszközöket, 
és pedig a mennyire lehetett, gyakorlati módon egybeállítva. Az egyes 
nagyobb művek és vállalatok tartalomjegyzéke is fel van sorolva, úgy
szintén mindenütt a lapszám, a kiadó, az ár s a megjelenés helye. 
A szakosztály a jegyzéket elfogadta. — Ezután a szünidőben meg
tartandó görög iroda lm i pótló  tan fo lyam  tervezete került tárgyalás alá. 
E tanfolyam azon tanárok számára tartatnék meg, kik a görög nyelv
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helyett megszabott tárgyak közül az irodalmit tanítják. A tanfolyam 
kiterjedne a görög régiségekre, a görög irodalomtörténetre és görög 
művészetre, azonkívül bevezetné a hallgatókat a tantervben felsorolt 
görög irók magyar fordításainak iskolai tárgyalásmódjába. Az elnökség 
tervezetét a szakosztály több toldalékkal és módosítással magáévá tette. 
Végül tárgyaltatott az u j  görög kiejtés kérdése. A minister felszólította 
a tanácsot, hogy a tanítás érdekének szempontjából adjon paedagogiai 
és didaktikai véleményt a felől, hogy az uj görög kiejtés meghonosít- 
tassék-e gymnasiumainkban. A szakosztály az elnökséggel egyetértve 
abban a véleményben volt, hogy gymnasiumainkban a görög nyelvet 
csakis az irodalmi műveltség szempontjából tanítják, vagyis : a régi 
görög nyelvet kell megtanítani. Minthogy pedig a régi görög nyelvnek, 
illetőleg nyelvtannak megtanulását és megtanítását az uj görög kiejtés 
alkalmazása ok nélkül és szükségtelenül megnehezíti, az uj görög ki
ejtés nem hozandó be gymnasiumainkba. A szakosztály egyhangúlag 
hozta e határozatot, valamint hozzájárult egy tanácstag amaz indít
ványához is, mely szerint ez alkalommal kéressék fel a ministerium, 
hogy az uj görög nyelvnek az egyetemeken való tanításáról, különösen 
a classica-philologia hallgatóira való tekintettel, alkalmas módon gon
doskodjék. (A budapesti kereskedelmi akadémia keleti tanfolyamán 
gyakorlati okokból már tanítják). Ezek után a titkár tett jelentést 
nehány tankönyvbirálatról.

A magyar paedagogiai társaság január 5 én megalakult s 
működését azonnal megkezdette. Az ülésen megválasztották a tisztikart 
s a rendes tagokat. Dr. F in á c zy  Ernő igazgató igen érdekes előadást 
tartott, melynek közlését e számban kezdjük meg. A társaság czélja 
a paedagogiai irodalom tudományos művelése, a közoktatásügy egész 
körében (felső, közép és népiskolák) fölmerülő fontosabb kérdések 
megvitatása, paedagogiai elvek népszerűsítése, a paedagogia múltjának 
kutatása, e végre felolvasásokat rendez, folyóiratot ad ki, paedagogiai 
müvek kiadásáról gondoskodik stb.

A  m a g ya r  paedagogiai társaság tis z tika ra . Tiszteleti elnök: dr. 
K la m a r ik  János. Elnök : dr. H einrich  Gusztáv. Alelnökök: a) a népoktatás 
köréből: dr. Verédi Károly, b) a középiskolák köréből: dr. H óm ann  Ottó, 
c) az egyetem körébó'l: dr. P auer  Imre. Titkár : dr. B a d ic s  Ferencz. Szer
kesztő : dr. Csengeni János. Jegyző: Trajtler Károly. Könyvtárnok: V olf 
György. Pénztárnok : L engyel Sándor (II.. Fő-utcza 89). Ellenőr: György 
Aladár. A magyar paedagogiai társaság rendes tagjai. (Az itt felsorolt rendes 
tagok az 1892. évi január б-én tartott alakuló gyűlésen választattak; számuk 
a legközelebbi gyűléseken fog kiegészíttetni. A tiszteleti tagok szintén később 
fognak választatni.) Alexander Bernát, Badics Ferencz, Bokor József. Beöthy 
Zsolt, Berecz Antal, Böngérfi János, Csengeri János, Dömötör Géza, De 
Gerando Antonina, Dezső Lajos, Ember János, Elischer József, Erődi Béla, 
Eötvös K. Lajos, Erdődi János, Ferenczy József, Fináczy Ernő, Felméry Lajos, 
Geőcze Sarolta, Gyertyánffy István, György Aladár, Gyulai Béla, Gáspár János, 
Heinrich Gusztáv, Hofer Károly, Hómann Ottó, Jancsó Benedek, Kármán Mór, 
Károly Gy. Hugó, Kerékgyártó Elek. Kiss Áron, Kuncz Elek, Komáromy Lajos. 
Lubrich Ágost, Lengyel Sándor, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, Medveczky
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Frigyes. Málnai Mihály, Nagy László. Névy László, Nátafalussy Kornél, Öreg 
János. Pauer Imre, Peres Sándor, Péterffy Sándor, Popovics István, Regéczy 
József. Riedl Frigyes, Radó Vilmos, Sebesztha Károly, Spitkó Lajos, Sebes
tyén Gyula, Sebestyén Gyuláné Stetina Ilona, Szarvas Gábor, Szuppán Vilmos, 
Thuránszky Irén, Trajtler Károly, Tóth József, Thewrewk Emil, Vajdafy Gusz
táv, Villányi Szaniszló, Verédy Kái'oly, Volf Gyöi'gy, Wollman Elma, Zajzon 
Dénes, Zsengeri Samu.

A társaságot legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. Min
denki, ki ké t fo r in to t  fizet, külső tagja a társaságnak, tagdíj fejében 
m e g k a p ja  a  tá rsa sá g  fo ly ó ir a tá t .  ‘

Berzeviczy Albert államtitkár az egységes középiskoláról
programmbeszédében nyilatkozott. Ez jóformán az egyetlen középisko
lákra vonatkozó nyilatkozat az összes programmbeszédekben, melyre 
akadtunk. Berzeviczy ezeket mondá:

Engedjék meg, hogy érintsek némely törvényhozási intézkedést, a 
melyre a már említetteken kívül felfogásom szerint szűkebb hivatási ügy
körömben, a közoktatás terén szükség lesz. Ide sorolom az egységes közép
isko la  kérdését, melynek megoldására nézve tervezetek már készültek a 
kultusministeriumhan s a tanácskozások is nemsokára kezdetüket veszik. 
Rendkívül nagy nehézségekkel jár e kérdés megoldása, melyektől azonban a 
kormány nem fog visszariadni, de másrészt a kellő megfontolás nélkül sem 
fogja a reformot életbeléptetni, mert szándéka az, hogy az egységes közép
iskola necsak egy újabb tantervváltozás, hanem a jövő középiskolájának 
maradandó formája legyen. E reformnál összhangba lesznek hozandók a nem
zeti műveltség követelményei az egyetemes európai civilisátió közös ele
mével ; nemzeti egyéniségünket erőteljesen ki kell benne fejeznünk, de úgy 
hogy a műveltség, a melyet középiskolánk nyújt, ne legyen exotikus növény 
az európai nemzetek családjának mindinkább egymásra utalt szellemi éle
tében. A középiskolai reform okvetlenül maga után fogja vonni a polgári 
isko lák  szervezetének és tantervének változását s talán a felső nép isko lák  
teljes eltűnését is. Továbbá úgy a középiskoláknál, mint a polgári iskoláknál 
azok tanerő inek a n ya g i helyzetéről is  a  jelenleginél jobban kell gondos
k o d n u n k , s e gondoskodást k i  ke ll terjesztenünk a törvényhatósági és 
községi, va la m in t a  felekezeti középiskolák ta n á ra ira  is  an n y ib a n , a 
m ennyiben  azok nyugd íjügye  országosan lenne rendezendő, a mire nézve 
a kormány már foglalkozik is egy tervvel.

K Ü L F Ö L D .

Külföldi középiskolai mozgalmak 1890—91-ben.*
I. A  n ém et á llam ok.

Az összes német államok tanügyi köreit természetesen első sor
ban az 1890. évi deczember havában megtartott berlini conferentia 
foglalkoztatta.

* Felolvastatott a Paed. Társaság jan. 5. ülésén.
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Maga az értekezlet sokkal ismeretesebb, semhogy a paedagogiai 
társaságban föl kellene sorolnom határozatait. Azért e helyütt inkább 
csak e nevezetes esemény hatását és következményeit veszem szem- 
ügyre.

Mint az értekezlet határozatai után másként nem várható, nem 
annyira az egységes középiskola, mint inkább a reálgymnasium léteiének 
vagy nem léteiének mindennél aktuálisabb kérdése izgatja a kedélye
ket P oroszországban. A conferentia legnevezetesebb határozata tudva
levőleg az volt, hogy a reálgymnasium, mint kétféle czélnak szolgáló 
középiskola, elejtendő. E határozat gyakorlati megvalósításának nehéz
ségei nyomban mutatkoztak. Meg kell gondolnunk, hogy magában Porosz- 
országban nem kevesebb, mint 174 reálgymnasium van 34— 35 ezer 
tanulóval, és pedig többnyire községi intézetek, melyeknek fentartói nagy 
keserűséggel és ellenszenvvel nyugodnának bele abba, hogy költséges isko
láik, melyek egészben véve tudós iskolák voltak, polgári iskolákká vagy 
reáliskolákká sülyesztessenek. Innnen van, hogy a berlini conferentia 
óta folyvást szaporodnak a reálgymnasiumok czélba vett eltörlése ellen 
irányuló kérvények. Legújabban a berlini községtanács fordult a minis- 
teriumhoz egy folyamodványnyal, melyben számokkal igyekszik a görög 
nyelv nélküli gymnasium teljes létjogát megbizonyítani. Berlinben van 
9 gymnasium és hét reálgymnasium. Amazokban 5569, emezekben 
3951 tanuló, úgy, hogy a reálgymnasiumok az ő szerényebb jogosí
tásaik mellett is aránylag vannak oly látogatottak, mint a gymna- 
siumok.

Ez csak Berlin, a főváros, a hol végtére is minden iskola tele 
van. De ugyanilyen tárgyú kérvények érkeznek mindenünnen a vidék
ről is, erősen paralysálva a conferentia kategorikus határozatának 
súlyát.

Ily körülmények közt felfogásom szerint helyesen cselekszik a 
porosz kormány, midőn a berlini értekezlet elvi megállapodásainak 
végrehajtásában bizonyos conservativismussal vagy jobban mondva óvatos
sággal jár el.

A berlini értekezlet befejezése után első dolga volt a porosz 
ministeriumnak egy szűkebbkörü permanens bizottság kineveztetését 
kieszközölni. E kis bizottságot a császár 1890. évi deczember 26-án 
kelt rendeletével nevezte ki. (Elnöke: Hintzpeter; tagjai: Schröder, 
Fiedler, Graf, Kropatschek, Schlee és Uhlhorn.) Feladata a reformok 
végrehajtásához szükséges előmunkálatokat kidolgozni s a ministernek 
szövegezett javaslatokat tenni.

E bizottság működésének első látható eredménye az 1890. évi 
deczember 27-én kelt rendelet (Centralbl. 1891., 242 1.), mely a latin 
szabad dolgozatot, mint érettségi végczélt (als Zielleistung), úgyszintén 
a Prímába való áttétel czéljából kívánt német-görög fordítást minden 
porosz gymnasiumban megszünteti. Félreértések kikerülése végett meg
jegyzem azonban, hogy a latin szabad dolgozat csak mint érettségi
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írásbeli feladat szűnt meg, de nem szűntek meg a gymnasiumi tan
folyam során a rendes latin dolgozatok, a mint ez az 1891. évi febr. 
12-én kelt magyarázó rendeletből kiderül.*

Hogy általában mily óvatossággal járt és jár el a porosz minis
terium, a reform terén, azt legjobban az 1891. évi márczius 11-én 
kelt leirat (Centralblatt, 1891. 351. 1.) bizonyítja, melyben egy 
községi iskolai gondnoksághoz leír, hogy a reálgymnasiumok tan
tervének módosítása és ez intézetek jogosításai tekintetében 1892. évi 
április 1-je előtt mitsem szándékozik tenni, s így folytatja : „Abgesehen 
von einer ins Auge gefassten Minderung der für das Lateinische von
III. В —I. A. bisher in dem Lehrplane der Realgymnasien angebrachten 
Wochenstunden is t fü r  die Zeit des a u f  eine lange B eihe von Jahren  
z u  bemessenden Überganges der Realgymnasien in andere Schularten 
eine A en d eru n g  dieses P lanes überhaupt n ich t beabsichtigt.“

Mint látjuk, minden kívülről jövő sürgetés és nyugtalankodás 
sem képes a porosz ministeriumot abban a hagyományos meggyőző
désében megingatni, hogy a tanügyi reformokat nem szabad elsiet
tetni, hogy a tantervek változtatását fokozatos és tervszerű egymás
utánban kell megérleltetni és egymásból kifejleszteni. — A porosz 
ministerium a berlini conferentia határozatainak végrehajtását évek 
hosszú sorára osztja e l ; korántsem zárkózik el a reform elől, de előre 
megcsinálja a calculust, a részletes tervet, melyet azután szigorúan 
követ, s nyugodtan halad előre lépésről lépésre, látszólag lassan, de 
annál biztosabban.

A Poroszországban napirenden levő kérdések közt egyike a 
legnyomósabbaknak, a tanárképzés. Ebben is egyelőre várakozó állást 
foglal el a ministerium, nem akarva útját vágni annak a két kiváló 
fontosságú intézkedés consolidálásának, melyeket még 1890-ben, az 
értekezlet előtt, a tanárok helyesebb kiképzése czéljából tett.

Ezeknek egyike Gossler minister 1890. évi január 31-én kelt 
rendelete, mely a szünidei pótló tanfolyamok intézményét alkotta meg. 
Az első ily tanfolyamok, még pedig a classica-philologia tanárai szá
mára 1890. évi április havában mentek végbe Berlinben és Bonn- 
Trierben s várakozáson felül jól sikerültek.**

* «Was schliesslich die Uebungen im freien schriftlichen Gebrauche 
der lateinischen Sprache betrifft, so sind dieselben nur in so weit be
schränkt, als der lateinische Aufsatz als Zielleistung weggefallen, somit 
auch die Vorbereitung darauf in Hausaufsätzen überflüssig geworden ist 
und fernerhin zu unterbleiben hat. Nicht berührt von der Aufhebung des 
lateinischen Aufsatzes sind aber die mündlichen und schriftlichen Uebungen 
in der Klasse, sofern dieselben eine allseitige Verarbeitung des sprachlichen 
Materials zu einem freieren schriftlichen Gebrauche der lateinischen Sprache 
fördern und dadurch zum besseren Verständnisse der Schriftsteller befähigen 
sollen.» (Deutsche Schulgesetzsamml. XX. 1891 Nr. 19. 163—4  1.)

** V. ö. leírását Blätt. für höh. Schulw. 1890. juh 1-én és aug. 1-én 
kiadott számaiban; továbbá Zeitschrift für das Gymnasialwesen. 1891. 
311 s. k. 1.

37
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Még jelentőségesebbek a ministerium 1890. febr. 21-én és április 
5-én kelt rendeletéi, melyekkel a tanárképzés érdekében az u. n. 
g ym n a siu m i sem inurium ok  intézménye lépett életbe. Eddig a porosz 
tanárjelölt egyetemi tanfolyamának bevégeztével letette az államvizs- 
gálatot, azután próbaévét szolgálta le valamely középiskolánál s ekkor 
igényt tarthatott állandó alkalmaztatásra. Most az egyetemi tanfolyam 
és a próbaév közé beékelte a ministér a seminariumi évet. Egyelőre 
a porosz tartományok mindegyikében 1 gymnasmmnál áll fenn a semi
narium, 6— (5 tanárjelölttel, kik az illető szakbeli gymnasiumi tanárok 
vezetése és felügyelete alatt hospitálnak, majd tanítanak, a gyakorlati 
módszer e cursusát. támogatva idevágó müvek olvasásával s folytonos 
paedagogiai theoretikumokkal, melyeknek megtartása az igazgató tiszte.

Ismeretes az a nagy mozgalom, mely jelenleg mindenütt s így 
Németországban is a testi nevelés nagyobb figyelembevételére irányul. 
E mozgalom egyik kimagasló pontja az iskolai játékok szükségének 
hangsúlyozása. Kendszeresen játszani — ha szabad így szólani — 
először Görlicz városában kezdtek, melynek gymnasiumában dr. Eitner, 
ugyanő, ki a berlini conferentián e tárgyról oly szakszerűen beszélt, 
tette a játékot az iskolai nevelésnek, a tantervnek szerves részévé. 
Az itt rendezett játékok oly híresek lettek, hogy Gossler minister 
1890-ben két 8—8 napig tartó tanfolyamot tartatott Görlitzben oly 
czélból, hogy a porosz tanárok és tornatanítók e játékokkal s müve- 
lésök módjával megismerkedjenek. A második ilyen cursusban már 70 
tanár vett részt.*

Még csak két intézkedést tartok röviden fölemlítendőnek. Egyik 
az 1890. évi jun. tl-án kelt rendeletet, mely a Provincial Schulcolle- 
giumok figyelmét a ra jzokta tás  fontosságára és kellő értékesítésére 
hivja fe l; a másik az aug. 9-én kelt intézkedés, mely a m agánközép
isko lák  fölött való felügyelet és ellenőrzést szigorítja.

A porosz közoktatási kormány mindezen intézkedéseitől úgy
szólva teljesen függetlenül folyik tovább a harcz az irodalom terén, 
a különböző folyóiratok hasábjain a nagy rendszerbeli kérdések fölött. 
A reálgymnasium fővédelmezője a „Verein der Realschulmänner“ és 
ennek közlönye a „Centralorgan“ ; a gymnasiumé a Kern és Müller 
szerkesztésében megjelenő „Zeitschrift für das Gymnasialwesen“, mely
hez legújabban Uhlignak „Das humanistische Gymnasium“ czímű 
folyóirata járult. Az egységes középiskola szolgálatába szegődtek a 
„Zeitschrift für die Reform der höheren Schulen“ (szerk. Lange, 
Braun schweig), a „Verein für Schulreform in Bayern“ és a „Deutscher 
Einheitsschulverein“ kiadványai. Hogy a módszer részletkérdései jelen
leg mennyi embert foglalkoztatnak Németországban, arra nézve elég 
Rethwisch gyűjteményére utalnom, mely az idevágó száz és száz érte
kezést, röpiratot, előadást és könyvet ismerteti.

1 A játékok elterjedéséről Németországban v. ö. Leo Burgerstein czik- 
két a Zeitschrift für das Realschulwesen 1891. évf. 1. füzetében.
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Az áramlat, mely létrehozta a berlini értekezletet, a délnémet 
állam okban  is kezdi éreztetni hatását, és pedig legelőbb B ajorország
ban. A reálgymnasiumok tanulmányi szervezete teljesen érintetlen 
ugyan, s nem is hihető, hogy a bajor kamara 1890-dik évi nyilatko
zatai után rendszer dolgában egyelőre változást jegyezhetnénk föl, de 
alapos revisió alá vette a ministerium (az 1881. évi január 29-dikén 
kelt rendeletekkel) a gymnasiumok, reálgymnasiumok és reáliskolák 
rendtartásait, tág tért engedve ama liberálisabb felfogásnak, mely egyenes 
kifolyása az iskolai hygiena nagyobbfokú méltánylásának. A tanórák 
közt 10— 15 percznyi szünetek tartandók. A házi bezárás (häus
licher Arrest) megszűnik, az iskolai career 2 órára szállíttatik le. 
Az iskolai szünnapok megszaporodnak. Az iskolaorvosok intézménye 
lehetőleg meghonosítandó. Mindent el kell követni, hogy a tanulók 
megterhelésének elejét vegye a középiskola, a mi végből a tanítás 
súlypontjának az iskolára kell esnie, s a házi munkásság a minimumra 
szaporítandó. A gymnasium kilenczedik osztályának tantervéből a phi- 
losophiai propaedeutika elhagyandó. A mathematika gymnasiumi tan
anyagából a combinatiók tana és Newton tantétele elmarad. A német
ből görögre való fordítás és a világtörténelem nem tárgyai többé az 
érettségi vizsgálatnak; történelemből csak Németországra kell szorít
kozni, görögből pedig íódolog az olvasmány kellő megértetése. A szó
beli érettségi vizsgálattól mindazok fölmenthetők, kik az írásbeli érett
ségin mindenből megfeleltek.

A másik nagyobb délnémet államban, W ürtem bergában  tulajdon
képen nem lehet szó reálgymnasiumi kérdésről, mert itt csak néhány 
ilyen középiskola van. Mindamellett ez az ország sem maradhatott 
érintetlenül az általános reformmozgalomtól. Körülbelül ugyanakkor, 
mikor a berlini értekezlet ülésezett, Stuttgartban is összeült a minister 
elnöklete alatt egy tanférfiakből álló bizottság, melynek munkálatai 
alapján bocsátotta ki a kormány az 1891— 92-dik tanévre a revideált 
tanterveket. A reform nem a tanrendszert, hanem csak a részleteket 
érinti. Főlényege ez: a latin és görög nyelv egy keveset veszít, az 
anyanyelv, a modern nyelvek, a mathematika és a természettudomá
nyok egy keveset nyernek.

Végül B a d en  nagyherczegségböl is érdekes hir érkezett. Karls
ruhe városának közönsége ugyanis még 1890-ben azzal a kérelemmel 
fordult a badeni iskolai főtanácshoz, hogy kisérletképen egységes közép
iskola felállítását engedje meg. A tanács meg is adta erre az enge
délyt, de oly kikötéssel, hogy e középiskolában a latin nyelvet legké
sőbb a negyedik, a görög nyelvet pedig legkésőbb a hatodik évfolyamban 
kezdjék meg, továbbá hogy ennek az egységes középiskolának az abi- 
turiensei majdan az érettségi vizsgálatot egészen a fennálló szabályok 
értelmében tegyék le. De alighogy az elvi engedély alapján a további 
intézkedéseket előkészíthette volna a város, közbejött a berlini con
ferentia, s minthogy az értekezlet az egységes középiskola ellen nyi-

37*
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latkozott, a város az egész tervet elejtette. Most itt is, meg a többi 
délnémet államokban, úgyszintén Szászországban is azt várják, hogy 
Poroszország mit fog tenni, s az utóbbi állam intézkedései lesznek 
kétségkívül irányadók a többiekre nézve is.*

Hogy milyen lesz ez a porosz tanterv, arra nézve eddig hatá
rozott és hiteles adataink nincsenek. Legvalóbbszinünek tartom, hogy 
a porosz gymnasium jövő tanterve olyan lesz, a minőnek a „Yerein 
für Schulreform“ képzeli (1, „Münchener Allgemeine Zeitung,“ 1891. 
decz. 30. sz.). E terv szerint a tantárgyak elrendezése marad a régi, 
s csak az óraszámok változnak. A német nyelv nyerne 7 órát, a latin 
és görög nyelv vesztene 15, illetőleg 4 órát, a franczia nyelv nyerne 
2 órát s uj tárgyként szerepelne az angol nyelv a három legfelső 
osztályban heti 2— 2, összesen 6, mondd hat órával. **

(Budapest.) F in á c zy  E rnő .

Új német paedagogiai társulat. Berlinben „Gesellschaft für 
deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte“ czímen ez évben egy új 
társulat alakult, melynek czélja a választmány által kibocsátott fel
hívás alapján a következő: Bégóta működik Németországon számos 
egyesület, hogy feltárja e nép múltját az államélet, irodalom s művé
szet terén, de hiányzott mindezideig egy oly társulat, mely átvizsgálta 
volna azon teret, melyből szüntelen nyer táplálékot s alakulást a nép 
szellemi s erkölcsi élete. Ennek forrásait a múlt időkre nézve csakis 
az összes német nevelés- s iskolatörténet átkutatása lehet hivatva tel
jesen feltárni s azért szükséges, hogy kitérjeszkedjék az egyetemek 
történetétől le a népiskoláig, hogy összegyűjtse, rendezze s nyilvános
ságra hozza a nagyon is szétszórt s jórészben még elrejtett anyagot. 
A nép neveléstörténetét illetőleg is törekedni kell a forrásokat a kez
dettől a jelenkorig oly módon átvizsgálni s feldolgozni, mint az a 
középkor államtörténelmére nézve a Monumente Germaniae historica

* Hasonló kísérletről beszélnek most majnai Frankfurtban s a porosz 
kormány állítólag meg is adta hozzá az engedélyt. A «Nordd. Alig. Ztg.» 
ezt Írja róla egyik minapi számában: «Der Cultusminister hat sich einver
standen damit erklärt, dass in Frankfurt a./M. ein Versuch gemacht werde, 
ob sich die Überführung des Plans eines gemeinsamen Unterbaues für die 
höheren Schulen in Wirklichkeit bewährt oder nicht. Die Lage der Schulverhält- 
niss ein der genannten Stadt ist eine solche, dass an einem der städtischen Gym
nasien und an einem Realgymnasium ein Experiement ohne Gefahr und 
insbesondere ohne Schädigung der Schulkinder angestellt werden kann, von 
dessen Ausfall es abhängen wird, ob der Plan weiter verfolgt zu werden 
verdient oder ein und für allemal «ad acta» gelegt werden muss. Nur durch 
praktische Erfahrung können in dieser Beziehung wirklich brauchbare Lehren 
gewonnen werden. Von einer principiellen Entscheidung zu Gunsten des 
vielbesprochenen Projektes kann, bis die bezüglichen Erfahrungen vorliegend, 
in keiner Weise die Rede sein.»

** Azóta megjelent az új porosz tanterv. mely egészben véve csakugyan 
a fönt említett módosításokat tünteti fel. Egy külön terjedelmes dolgozatot 
e fontos tanügyi eseményről tér szűke miatt a jövő számra kellett halasztani.
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vállalata által el lett érve. Ezen czél valósítására alakult Berlinben a 
német nevelés- s iskolatörténelmi társulat, mely felhívja a német mű
velődéstörténelem összes barátait, vallás- és politikai nézetkülönbség 
nélkül, hogy csatlakozzanak törekvéseihez. A társulat munkái a Kehr- 
bach által kiadott Monumenta Germaniae paedagogica köteteiben és 
időszaki közleményekben fognak megjelenni. E felhívásnak már is több 
előkelőség tett eleget, így Fritzen strassburgi és Kopp boroszlói érse
kek, a porosz kultus-ministerium öt titkos tanácsosa stb. A társulat 
alapszabályai a főtitkártól, dr. Kehrbach Iíárolytól (Berlin W., Aus- 
bacherstrasse 56/11.) szerezhetők meg. — Nálunk a M onum enta  H u n 
gáriáé paedagogica  szerkesztése s kiadása a tud. Akadémián kívül talán 
a Tanáregyesületet s az újonnan megalakult paedagogiai társulatot 
illetné meg?

I R A T T Á R .

Rendelet a latin nyelv tanítására vonatkozólag a reáliskolákban 
(56075. sz.)

Hogy a reáliskolákban a latin nyelv tanulásának kedvezményében 
bármnly tanuló részesülhessen, a rendkívüli tanfolyamra ezentúl a reálisko
lák V. osztályától kezdve mindazok a tanulók fölvehetó'k. kik múlt tanévi 
bizonyítványaikban a többi tárgyakból legalább is elégséges érdemjegyet kap
tak. Ellenben föl nem vehetők, illetőleg kitiltandók mindazok, kik a rendes 
tárgyak valamelyikéből (a testgyakorláson kívül) elégtelen osztályzatot nyertek.

E rendeletemmel az 1887. évi 35.708. és 1888. évi 7220. sz. a. kelt 
intézvényeim hatályon kívül helyeztetnek.

Erről a főigazgatóságot további eljárás végett értesítem.
Budapesten, 1891. évi deczember hó 23-án.

G róf Gsdky.

Magyarázat. Első rendelet e tárgyban a vallás- és közoktatásügyi 
minister 1887. évi 8,296. sz. magas rendelete, melylyel elrendelte a reáliskolákon 
a latin nyelv rendkívüli tanítását, egyelőre azonban csak a budapesti 11. és
V. kerületi, a pozsonyi, szegedi, kassai, temesvári, aradi, pécsi, soprodi és a 
nagyváradi reáliskoláknál. Ugyanezen szám alatt adatott ki a latin nyelvnek 
a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tárgyában a Szabá lyza t is. Második 
rendelet az 1887. évi 35,708. sz. a., melylyel a Szabá lyza t 3. §-ának azon 
intézkedését, hogy t. i. a rendkívüli tanfolyamban csak oly felső  osztályú 
tanulók vehetnek részt, «kik addigi reáliskolai kötelmeiknek jó l megfeleltek», 
magyarázta, rendelvén, hogy ilyenekü l azok tekintendők, kik az előbbi osztály 
minden rendes tantárgyából (a testgyakorlást kivéve) legalább is jó  osztály
zatot kaptak. A kik a testgyakorláson kívül valamely rendes tantárgyból 
elégtelen osztályzatot nyertek, azok a további részvételtől el voltak tiltandók. 
— Az 1888. márcz. 27-én 7,220. sz. a. rendelet a felvételre nézve enged
m ényeket tett. E szerint a csupa jeles és jó osztályzatú tanulókat maguk az 
igazgatók ezentúl is felvehetik feltétlenül; mindazok pedig, a kiknek megelőző 
tanévi bizonyítványukban egy vagy legfeljebb két «elégséges» eredményjegyök
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volt s a tanári testület őket a többi tantárgyakból felmutatott eredmény 
alapján a latin nyelvi tantolyamba való felvételre érdemeseknek tartott, fel
vételért folyamodhattak a magas közokt. ministeriumhoz. — A vall. és közokt. 
ministerium 1888. évi febr. lí-én 3,340. sz. a. értelmében 1. a latin nyelvi 
óramulasztásokat a rendes tantárgyak óramulasztásai közé nem kell beszámí
tani. 2. a tanfolyamokról való visszalépés megengedéséért a szü lőknek  kell 
folyamodni s a tanári kar csak indokolt esetekben engedheti meg a vissza
lépést. — Természetes, hogy a legújabb rendelet ama kijelentése : «Ellenben föl 
nem vehetők, illetőleg kitiltandók mindazok, kik a rendes tárgyak valamelyiké
ből (a testgyakorláson kívül) elégtelen osztályzatot nyertek» — az 1887. évi 
35,708. sz. a. ministeri rendeletnek végső mondatára vonatkoznak, mely a tan
folyamba való fel nem  vétel, illetőleg azokból való k itiltá s  dolgában in té z
kedik. A hatályon kívül helyezés tehát a rendelet e részére nem vonatkozik.

E G Y E S Ü L E T I  E L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
A január 15-én tartott ülés.

Elnök: B erecz A n ta l , jegyző: Szerelem licgyi T.
Jelen voltak: dr. Szom batiig  J .  tiszt, tag, dr. Schnabl B... 

M üller  J . ,  B em e L . ,  dr. В еке M ., B erm üller F ., Bogyó S ., dr. B ró z ik
K ., dr. E rö d y  B ., dr. K áro ly  Gy. H .,  dr. M á rk i S ., M a u r itz  Ji.. 
dr.B eichenhaller K .,  dr. Schm id t A .,  dr. S zem ük J .,  dr. Szige tvári J ., 
Tornor F .

Az ülés napirendje előtt Berecz Antal elnök megliatottan tett 
jelentést arról a két szomorú esetről, melyek az utolsó ülés óta tör
téntek : dr. Lutter Nándor kir. tanácsos, budapesti tanker, kir. főigaz
gatónak és Gönczy Pál m. kir. vallás- és közoktatásügyi ny. ministeri 
tanácsosnak és ez. államtitkárnak elhunytáról. Mind a két boldogult 
alapításától fogva tagja volt az egyesületnek s mind a ketten halálukig 
folytonos összeköttetésben állottak az egyesülettel s meleg érdeklődés
sel viselték szivükön úgy a középiskolai oktatásügynek, mint az egye
sületnek és tagjainak érdekeit. Az egyesület mind a két esetben igye
kezett mélyen érzett bálájának kifejezést adni s szomorú kötelességét 
lerótta. Dr. Lutter Nándornak, első elnökének ravatalára koszorút tett, 
Gönczy Pál temetésén pedig szóló és dr. Márki Sándor jelentek meg 
az egyesület képviseletében.

A választmány az elnök intézkedéseit helyesléssel tudomásul 
vette s a két haláleset fölött ez alkalommal is kifejezést adott szo
morúságának és azt jegyzőkönyvébe iktatta.

Ezután felolvasásra került a Nagym. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrnak ad 40.594/891. sz. a. kelt leirata, melyben az egye



sülettől jubilaris közgyűlése alkalmából rendezett tanügyi kiállítás 
sikereit és eredményeit méltatva, a kiállításnak teljesen önerejéből való 
rendezéséért az egyesületnek, az egyesület választmányának és elnök
ségének a minister úr ő exja elismerő) köszönetét nyilvánítja. (A leiratot 
1. alább.)

A választmány a nagybecsű leiratot éljenzéssel vette tudomásul.
A pénztáros tett ezután jelentést a pénztár állásáról. Örömmel 

jelentette be, hogy az idei tagdíjak meglehetősen rendesen folynak be, 
azonban a hátralékokról nem mondhatja ugyanezt, pedig a hátralékok 
nagyon gátolják az egyesületet erejének kifejtésében. Hivatkozva tehát 
a hátralékok behajtása iránt a múlt ülésen kapott felhatalmazásra, 
most előterjesztette azokat a módozatokat, melyeket ő behajtásra leg
alkalmasabbnak tart. Ehhez képest a választmány elhatározta, hogy az 
ügyvédre bízott hátralékokon kívül azokat, a kik két vagy három évi 
tagdíjjal tartoznak, a főtitkár szólítsa fel kötelezettségeik teljesítésére.

Tekintettel a pénztáros jelentésére és tekintettel arra, hogy a 
folyó egyesületi évben a Közlöny eddig megjelent számai 29 ivet 
tesznek ki, a választmány felkérte a szerkesztőt, hogy ezentúl csak 
3 Íves füzeteket adjon ki. A Közlöny teljes évfolyama még így is 
47 íves lesz. Olyan terjedelmű, a milyen 4 frt tagdíj mellett valóban 
egész ritkaság.

A községi és felekezeti középiskolai tanárok anyagi és erkölcsi 
helyzetének javítása érdekében a közgyűlés határozata értelmében a 
választmánynak kérvényt kelle beadnia a ministeriumhoz. /A választ
mány a kérvény megszerkesztésével dr. Szigetvári Ivánt bízta meg. 
Dr. Szigetváry a kérvényt elkészítvén, a választmány előtt azt fel
olvasta. A kérvény mindenekelőtt vázolja a közs. és felekezeti közép
iskolai tanárok méltatlan helyzetét, azután felkéri a vallás- és köz
oktatásügyi minister urat, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel 
hasson oda, hogy: 1. az illető tanárok fizetése az állami tanárokéval 
egyenlő legyen s különösen mondassák ki elvül az, hogy az állam
segély, a melyben nem állami iskolák részesülnek, a tanárok fizetésé
nek javítására fordíttassék, sőt a kérvény azt is óhajtandónak tartja, 
hogy a fizetési minimumot törvény szabja meg s ebben az esetben 
minimumul 1200 irtot ajánl. 2. A kérvény örömet és köszönetét 
fejez ki a minister úrnak a közs. és felek, tanárok nyugdíjának létre
hozása ügyében kifejtett működéséért s most csupán a mielőbb való 
intézkedést kéri. 3. A kérvény felhívja a minister úr figyelmét arra 
a visszásságra, hogy a községi középiskolákat fentarló hatóságok az 
1883. évi XXX. t.-cz. 32. §-ának világos rendelkezése ellenére nagyobb 
óraszámmal terhelik meg tanáraikat, mint azt az idézett t.-cz. meg
engedi. 4. Kéri a minister urat, hogy az állami tanárokat megillető 
kisebb kedvezményeket, a mennyire teheti, a közs. és felek, tanárokra 
is terjeszsze ki.

A választmány a felolvasott kérvényhez hozzájárul és azt a
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и agy m. vallás- közoktatásügyi mildster úrhoz benyújtja. Dr. Szigetvári 
Iván választmányi tagnak a kérvény megszerkesztéséért köszönetét 
szavaztak.

Dr. Szigetvári Iván ezen alkalommal előadta azt is, hogy ennek 
a mozgalomnak megindítója, Kardos Albert tanár is szükségesnek tar
taná, hogy a választmány körlevelet intézzen az ilyen középiskolák 
fentartó hatóságaihoz s abban szólítsa fel őket, hogy maguktól s 
mielőbb tegyék meg tanáraik helyzetén azokat a javításokat, melyeket 
a fentebb leírt kérvény hangsúlyoz. A választmány azonban ezt a 
javaslatot mellőzte, részint mert nem tartja helyesnek, hogy a minisz
tériumhoz beadott kérvénynyel egyidőben más kezdeményező lépéseket 
is tegyen, részint azért, mert nem tartja magát arra illetékesnek.

Dr- Szemák István az ifjúsági könyvtár-jegyzék ügyében tett 
jelentést. Jelentésében felsorolta azokat, a kik újabban vállalkoztak a 
közreműködésre. Ezek a múlt ülésben bejelentettekkel együtt a követ
kezők : a fővárosi tanárok közül (a szerkesztő bizottságon és a vá
lasztmány több tagjain kívül) а VII. kér. főgymnasiumból heten, 
továbbá dr. Lechner László (II. kér. főgymn.), dr. Császár Árpád és 
Tímár Pál (V. kér. főgymn.) s Gellért Jenő (IV. kér. főreál.). —  
A vidékről : Perényi Adolf temesvári főreálisk. tanárnak köszönhető, 
hogy az ottani tanárok 40 mű átolvasására vállalkoztak, Ungvárott 
pedig Schürger Ferencz buzgólkodott, továbbá vállalkoztak még 
dr. Morvay Győző (N.-Kikinda) 28 műre, dr. Versényi Gy. (Kör- 
möczbánya) Kisfaludy K. műveire s azonfelül még 5 műre, dr. Szemák 
Antal (Pécsről) 14 műre, Virányi J. (Kecskemét) 20 műre, Zahn
bauer Ä. (Újvidék) 13 műre, Körösi H. (Pécs), Haverda M. szabadkai 
gymn. és dr. Gerevich E. kassai reálisk. igazgatók buzgólkodása foly
tán a vezetésük alatt álló intézetek tanárai 40— 40 mű elolvasására 
ajánlkoztak. Lőcséről dr. Bauer Simon és dr. Sárffy Aladár ajánlották 
fel közreműködésüket; Bauer a franczia művek jegyzékének összeállí
tásában fog közreműködni. Ugyancsak erre vállalkozott dr. Theisz 
Gyula budapesti V. kér. főr. tanár is.

A felsoroltak között eddig mintegy 600 müvet osztott ki. — 
A  Jcörök közü l, sajnos, eddig egy sem je len tkeze tt. A dolgozó társak 
közül többen már kitöltött bíráló lapokat is küldöttek be. A birála 
tok mind alapos és lelkiismeretes munkásságról tanúskodnak. A dolgozó
társak némelyike igen helyesen arra is kiterjeszkedett, vájjon alkalmas-e 
az illető mű felső leányiskolák számára jutalomkönyvül stb. A kapott 
bírálatokból és levelekből általában arról győződött meg, hogy az 
ifjúsági könyvtár-jegyzékre sokkal nagyobb szükség van, mintsem 
gondolnék.

Végül megemlíti, hogy a választmány kívánsága szerint német 
és franczia müveket is fel kell vennie a könyvjegyzékbe, de ebben 
a tekintetben nagy nehézségei vannak, mivel nemcsak a vidéki, hanem 
a fővárosi intézetek könyvtáraiban is alig vannak ilyen müvek.
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A választmány örömmel és köszönettel fogadta a buzgó és seré
nyen folyó munkálkodásról szóló jelentést és megbízta dr. Szemák 
Istvánt, hogy egyelőre hagyja az idegen nyelvű jegyzéket. Először a 
magyar nyelvűt igyekezzék elkészíteni.

A színházi kedvezmények ügyében az elnök tett jelentést. Jelen
téséből kitűnt, hogy a kedvezmények élvezése iránt az eljárást, bár
mennyire igyekezett is utána járni, a kedvezmények természete miatt 
nem lehet egyszerűbbé tenni. (A színházi kedvezmények használata 
tárgyában felhívjuk olvasóink figyelmét az alábbi értesítésre. L. 526. 1.)

A titkár bejelentette; hogy az ungvári kör decz. 20-án ülést 
tartott s arról szóló jelentését beküldötte. A választmány a jelentést 
tudomásul vette s a beküldött jegyzőkönyvet a szerkesztőnek átadta.

A vigalmi bizottság nevében Deme L. gazda tett jelentést. A 
bizottság szervezkedett s mindenről gondoskodott. Az estély a felsőbb 
leányiskola termeiben lesz s egy személyjegy ára (hideg vacsorával 
együtt, melyet mindenkinek külön felszolgálnak) 2 frt.

A választmány a jelentést helyesléssel vette tudomásul s Berecz 
Antal fels. leányisk. igazgatónak köszönetét fejezte ki az intézet ter
meinek átengedéséért.

Berecz A. elnök bemutatta a kir. m. természettudományi társulat 
meghívóját a társulat 50 éves fennállásának alkalmából tartandó ünne
pélyes ülésére.

A választmány a meghívást köszönettel vette. A társulatot melegen 
üdvözli s elhatározta, hogy ünnepélyes ülésére képviselőket küld, úgy
mint, a főtitkárt, Mauritz Rezső és dr. Веке Manó vál. tagokat.

Új tagokul beléptek: Losonczy Lajos késmárki főgym. t. (aj. 
Müller J.), Kiss Gábor pozsonyi főgymn. t. (aj. Pirchala J.), Schmidt 
Frigyes ev. gymn. t. Beszterczebányán (aj. Petricsko J.), Kassai Nándor 
alsó-lendvai polg. isk. t. (aj. Mauritz R.), Nagy Elek hajdú-böszörményi 
gymn. t. (aj. Perényi V.), Ormai Sándor beregszászi áll. reálisk. t. 
(aj. Szieber E.).

Alapító tag lett: dr. Schusny Henrik budapesti V. kér főreál. 
isk. egészségtan tanár.

_____  S s .  T .

V E G Y E S E K .

Igen tisztelt munkatársaimat arra kérem, szíveskedjenek dolgozatait 
közlését illetőleg némi türelemmel lenni. El vagyok halmozva részben igen 
becses dolgozatokkal s nem rendelkezem elegendő térrel. E számban is majd
nem csupa már régóta kiszedett közleményeket kellett fölvennem. Ezért 
szorultak ki a köri tudósítások is, nem említve nehány igen actualis tárgyakat, 
minő pl. az uj porosz iskolai reform ismertetése. A szerkesztő.
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Enquete az egységes középiskola kérdésében. Mint hírlik, az egységes 
középiskola ügyében kilátásba helyezett hivatalos enquéte a közoktatásügyi 
ministeriumban, már legközelebb, február közepe táján fog megtartatni.

A m in ister  k ö szö n eté  az országos k ö zép isk o la i tanár- 
eg y esü le tn ek , a ju b ilár is  k iá llítá s  ren d ezéséért. A vallás- és 
közoktatásügyi minister az orsz. középiskolai tanáregyesületnek, valamint 
ezen egyesület elnökségének az 1891. évi jubiláris közgyűlés alkalmával 
megtartott kiállítás rendezéséért elismerő köszönetét nyilvánította.

Személyes tapasztalatomból, valamint hivatali közegeimnek jelentésé
ből is részletes tudomásom van arról, hogy azon kiállítás, a melyet az egye
sület 1891. évi jubiláris közgyűlése alkalmából teljesen önerejéből rendezett, 
mily eredményes volt.

E siker, valamint a kiállításnak a középiskolai tanügy fejlesztésére 
gyakorolt előnyös hatása arra indít, hogy e kiállításnak rendezéséért az egye
sületnek, valamint az egyesület választmányának’és elnökségének elismerő 
köszönetemet nyilvánítsam.

A kiállítás rendező és bíráló bizottsága elnökének és a bizottságok 
egyes tagjainak külön fejeztem ki buzgalmukért elismerésemet.

Budapest, 1892. évi január hó 3-án. G róf Csdky s. к

Magyar Gábor. A szegedi főgymnasium tanártestülete és ifjúsága, vala
mint Szeged városának és vidékének közönsége jan. 10-én ünnepelte Magyar 
Gábornak, a szegedi főgymnasium igazgatójának ötvenedik születésnapját, 
mely egyszersmind tanári pályájának 30 éves, igazgatóságának 20 éves jubi
leumával esik össze. Ez alkalommal egy szegedi levélből átveszszük a követ
kező érdekes adatokat: Magyar Gábor 1842. január 10-én született Kun- 
Félegybázán. Tizenhét éves korában lépett a kegyes tanítórendbe s húsz éves 
korában kezdte meg tanári pályáját a tatai algymnasiumban. Huszonöt éves 
korában került a szegedi főgymnasiumba, hol a kiváló képzettségű fiatal tanár 
csakhamar megnyerte a közönség rokonszenvét és tiszteletét, s a kegyes 
tanítórend kormánya kiváló emberismeretének adta jelét, midőn 1872-ben 
Bolgár Mihály után az alig harmincz éves férfiút tette a főgymnasium élére. 
Ez időtől kezdve Szeged kulturális sikereinek jelentékeny része Magyar Gábort 
illeti. A hol csak Szeged kulturális törekvéseiről van szó, Magyar Gábort 
mindenütt mint vezérembert találjuk. Legnagyobb érdeme azonban a főgym
nasium felvirágoztatásában van. A kegyes tanítórend, mely mindig finom érzéket 
tanúsított a nemzeti érdekek felismerésében, ez exponált és nagy fontosságú 
gymnasiumába mindenkor legkiválóbb egyéneit küldte. Benyák Bernát, Buda
vári Cal. József. Csapiár Benedek, Dugonics András, Horányi Elek, Horváth 
Cyrill, Jailosics András. Katona Dénes, Nagy Márton, Pap János, Purgstaller 
József, Sárváry Béla. Somhegyi Ferencz, Szabókv Adolf, Széchy Ágoston. 
Tapolcsányi Gergely, Váry Gellért voltak ez iskolának hosszabb időn át vagy 
tanárai vagy igazgatói. S midőn Magyar Gábor ez intézet vezétését 1872-ben 
átvette, páratlan tapintatával, igazgatói talentumával csak még növelte a 
szegedi gymnasium jó hírnevét a délvidéken. Midőn átvette az intézet veze
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tését, az ifjúság száma 420 volt s e szám évről-évre növekedve. 1879-ben, a 
vízár évében elérte a maximumot 850 tanulóval. S azóta is rendesen meg
haladja a 700-at s így a szegedi főgymnasium az ország legnépesebb gym- 
nasiuma. S ha tekintetbe veszszük. hogy e létszámnak több mint felét a 
vidék szolgáltatja, s hogy ezek javarésze német, szerb, oláh és bolgár fiuk, 
kik a szegedi tiszta magyar légkörben mind megmagyarosodnak : akkor fogal
mat alkothatunk magunknak e gymnasium szolgálatairól. S nem lehetne 
egyhamar alkalmasabb embert találni ez intézet vezetésére, mint Magyar 
Gábort, ez érdekes, typikus kun arczu, közvetetlen, megnyerő modorú, magas 
intelligentiáju, ritka tapintatu és emberismerő, higgadt férfiút. — Azok közé 
a kiváló igazgatók közé tartozik, kik erős egyéniségökkel határozott jelleget 
nyomnak intézetükre. Vaszary Kolos, Somhegyi Ferencz, Szvorényi József, 
Trautwein János, Fehér Ipoly hírneves igazgatók köréhez tartozik. Szeged 
városa az újonnan építendő főgymnasiumi épület tervezését és berendezését 
nyugodtan tette le 1884-ben a kiváló paedagogiai tapintattal biró igazgató 
kezeibe. S a gyönyörű épület, mely czélszerűség, kényelem. Ízlés szempont
jából páratlanúl áll az országban, egyaránt hirdeti Szeged áldozatkészségét 
és Magyar Gábor kiváló vezetői és rendezői talentumát. Mert úgy az épület 
tervezése, — az építész teljesen az igazgató utasításai nyomán járt el, — 
mint belső berendezése Magyar Gábor érdeme. Az épület világos, kitünően 
szellőzhető termeivel, szép zárt folyosójával, gazdag tornatermével és nagy 
udvarával, páratlanúl tapintatos beosztásával mindenkit elragad. — Az ünnep 
napján Magyar Gábort volt tanítványai nevében dr. L á zá r  György helyettes 
polgármester üdvözölte s egy ezüst serleget nyújtott át emlékűi, egyszersmind 
a volt tanítványok egy 500 frtos alapítványt teltek Magyar Gábor nevére. 
A tanártársak és tanítványok egy díszes emléklapot adtak ki, melyben az 
előszón kívül ott találjuk a kegyes tanítórend főnökének, L éva y  Imrének, 
F ehér Ipoly főigazgatónak s a tanári karnak üdvözletét, továbbá egy szép 
költeményt «Öröm-dal» P ap  Jánostól, egy latin ódát, irta Josephus Cal. 
B udaváry . Emléksorokat az egyes tanároktól, végül a tanuló ifjúság üdvöz
letét s Szauer  Ferencz VIII. oszt. tanulótól egy háladalt. — A füzetet bezárja 
az ünnepély programmja, melyen Magyar Gábor is szép beszédet mondott. 
Este tiszteletére 150 terítékű lakoma volt a Tisza-szálló nagytermében.

Huszonötéves tanári jubilaeumát ünnepelte múlt évi deczember hó 17-én 
Schlott G yula, az eperjesi kir. kath. főgymnasium igazgatója. Az említett 
napon a főgymnasium ifjúsága ünnepélyt rendezett az új iskolai épületnek 
tornacsarnokában, mely ez alkalomra szépen fel volt díszítve fenyőgalyakkal 
és nemzeti zászlókkal. Az ünnepélyen, mely legnagyobbrészt az ifjúsági 
zenekarnak ének- és zeneelőadásaiból állott, Petrassovits D án ie l VIII. o. t. 
köszöntötte fel az ünnepeltet, majd egy másik tanuló szavalta L atkóczy  
M ihá ly  tanárnak ez alkalomra megirt költeményét, az «Ünnepi szózat»-ot, 
mely a magyar tanár múltjával és hivatásával foglalkozván, meleg hangjával 
nagy hatást tett a teremben egybegyűlt nagyszámú és intelligens közönségre. 
Az ifjúsági ünnepély befejeztével a városi hatóság, a tanfelügyelőség, az 
«Eperjesi Széchenyi-kör» és más egyesületek megbízottai tisztelegtek az ünne-
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peltnél. A tanári kar testületileg kereste fel igazgatóját és L évay István  
tanár meleg hangon adott kifejezést a kollegák tiszteletének és szeretetének. 
Majd egy szép emlékalbumot adtak át. telve a jubiláns mostani és volt 
kollegáinak arczképeivel. Az album G otterm ayer fó'városi műintézetében 
készült, crémszin bőrből érczsarkokkal. Napközben nagyszámú táviratok és 
üdvözlő iratok érkeztek, este pedig vacsora volt a <Fekete sas» vendéglőben, 
mely alkalommal az eperjesi ágost. evang. collegium gymnasiumának igaz
gatója, L u d m a n n  Ottó, szép pohárköszöntőt mondott, kiemelve a két testvér
intézet kollegiális viszonyát és óhajtva ennek minél tovább való fönmaradását. 
Az ünnepelt igazgató élettörténete röviden a következő: Schlott Gyula szüle
tett ! 844-ben decz. 31-én Beszterczebányán. Tanulmányait Bécsben végezte, 
hol Bonitznak, Vahlennek, Bohemek és Zimmermann-nak tanítványa volt. 
1867-ben br. Eötvös minister Beszterczebányára nevezte ki tanárrá, hol lénye
ges szerepe volt ama föllendülésben a magyarság dolgában, melynek lelke 
Klamarik János min. tanácsos akkor még igazgató volt. 1879-ben nagy utat 
tett Német- és Francziaországban, Párisban hosszabb ideig tartózkodott; 
1881 óta az eperjesi főgymnasium igazgatója.

Lutter Nándort újév napján kisértük utolsó útján. Délután 3 órakor 
gyűlt össze a gyászoló közönség, melynek soraiban az összes fővárosi közép
iskolák, a tudomány s közélet kiváló képviselőit láttuk. A ravatalnál dr. Sziget- 
váry  Iván a középisk. tanárok nevében a következő beszédet mondotta: 
«A ravatal, melyet itt körülállunk, egy szép és boldog életnek jelzi véghatárát. 
Mert vájjon nem szép és boldog élet-e az, a melynek minden tette egy nagy 
nemes czélnak van szentelve s nem irígylendő-e, kinek kegyes végzete 
megadja, hogy élte fáradságának oly gazdag gyümölcsét láthassa ? A férfiú, 
kinek koporsója mellett hangzik búcsúszónk, több mint félszázadot töltött 
a magyar kultúra szolgálatában. Gyermekifjú volt. midőn a küzdők közé 
lépett és midőn a küzdőteret az agg elhagyta, fájdalom, már nem földi 
nyugalomra hajtotta fejét. És e félszázad alatt mindig a küzdők első sorában 
állott, itt küzdött tollal és élő szóval nemzete művelődéséért s ha élete 
alkonyán visszatekintett hosszú pályájára, nem kellett-e, hogy boldogsággal 
töltse be lelkét annak érzete, hogy nemzete azon a téren, melynek ő élte 
munkáját áldozta, e félszázad alatt évszázadok munkáját végezte. És mi 
tudjuk, hogy nyugodt lélekkel mondhatta e küzdelemről : quorum magna 
pars fui. De nem akarom koporsód felett a magasztalás hangját hallatni, 
van más, a mit meg kell mondanunk. Ha érted azt, a mit hült tetemed 
fölött elmondunk, ha érzed azt, a mi hálás szivünket betölti, akkor annak 
tudata kisér hosszú utadra, hogy azok, kik hatalmad alá voltak rendelve, 
sohasem érezték hatalmad súlyát, csak jó szivedet. Korán és váratlanul jött 
az elválás, de mikor nem lett volna korán elveszteni benned mindig igaz 
jóakarónkat? És most menj hosszú utadra, a melyre őszinte, nem múló 
hálánk kisér. Isten veled, isten veled!

Gönczy Pál nyugalmazott államtitkár január tizedikén meghalt. Ez 
erős testalkatú férfiút is e tél öldöklő betegsége, az influenza vitte sírba. 
1817-ben született Hajdú-Szoboszlón. 1838-ban ta n ító n a k  ment Köbölkútra.
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Később Svájczba utazott a népoktatási intézmények tanulmányozására. Miután 
a forradalom lezajlott, magán-nevelőintézetet alapított vidéken. Később Pestre 
került Szőnyi intézetéhez, majd maga alapított új intézetet, melyből később 
a ref. gymnasium fejlődött. 1867-től 1889-ig a közokt. ministeriumban szol
gált, mindig emelkedve rangban s terjesztvén működése körét, melybe az összes 
népiskolai intézetek tartoztak. Nyugdíjazása után a főrendiház tagjává nevez
ték ki. A magyar népiskola története híven meg fogja őrizni e tevékeny 
férfiú emlékét. Egyesületünk tiszt, tagját veszíti benne. Béke poraira.

Halálozás. A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium tanári testületé 
jelenti, hogy szeretett kartársa, Kocsner József, a beszterczebányai kir. kath. 
főgymn. r. tanára, január 22-én, életének 86-ik, tanári működésének 8-ik évé
ben meghalt. Nyugodjék békében

A herczegprimás távozása Pannonhalmáról. Mint a napi lapokból ismere
tes, a múlt évi deczember végén búcsúzott el a herczegprimás rendtársaitól 
s ezzel a tanári pályától is. Rendtársai a távozót művészi mellkereszttel s 
alkalmi költeményekkel lepték meg, a melyeket a rend tekintélyes részének 
jelenlétében a főmonostor perjele adott át neki kegyeletes szavak kíséretében. 
A herczegprimás rendkívül meghatottan mondta el búcsúbeszédét, melylyel 
újra megerősítette a középiskolai tanárokat ama bizalmukban, melyet beléje, 
mint volt kartársukba, méltán helyeznek.

Reclam — Paedagogus. A «Magyar Hírlap» hirdetési rovatában már 
többször jelent meg a következő kis hirdetés, melyet a decz. 13-iki számból 
ide igtatunk:

K özépisko la i vizsgázókat, tanulmányaikban elmaradtakat, gymna
sium, reál, vagy polgári iskola több osztályára egyszerre állami tan
terv szerint rövid időn elkészít és velük vizsgákat sikerrel letétet egy 
gyakorlott paedagogus. Különösen ajánlható hivatalnokoknak, kiket 
törvényes qualificatio hiánya előmenetelükben gátol. Székhelyükrő l 
nem  tdvozhatóka t legújabb m ódszer sze r in t levélileg is  előkészít. 
Egyéves önkéntesi vizsgákra is betanít. Levelek «Paedagogus N. 1818» 
czímmel lapunk kiadóhivatalához intézendők.
Azt hiszszük, hogy e fajta hirdetések, .melyekben a «paedagogus» 

mindenkinek biztos sikert igér, még olyanoknak is, a kik székhelyükről nem 
távozhatnak és levél útján szerzik meg a «legújabb módszer» szerint a 
középiskolai ismereteket, a nagy közönség előtt nem igen jó színben tüntetik 
fel középiskoláinkat. Könnyű lett volna kitudni, hogy ki az a bölcs paeda
gogus, a ki középiskoláinknak ilyen jó hírét költi, de nem jártunk utána ; 
annyira biztosak vagyunk benne, hogy itt nem olyan egyénnel van dolgunk, 
a ki egyik-másik középiskolánkat felhasználná czéljaira, hanem olyannal, 
a ki a hiszékeny közönséget keríti hálójába, de ígéretét nem teljesíti; mert 
olyan tölcsért még nem találtak ki, a melyen át mindenkinek a fejébe lehetne 
tölteni a tudományt, sem pedig olyan hypnotisáló methodust. a melylyel a 
hiányzó qualificatióhoz való ismereteket lehetne suggerálni. Felhívjuk a kar
társak figyelmét a nagy — paedagogusra !
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Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister B alog  Mór 
budapesti VI. kerületi, Fényes Dezső aradi, dr. Prém  József pozsonyi. Greguss 
Imre nagy-kállói áll. reáliskolai helyettes tanárokat és Jancsó  Géza győri 
áll. reáliskolai rendkívüli latin nyelvtanárt, ugyanezen tanintézetekhez rendes 
tanárokká nevezte ki.

Megerősítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. R em ényi 
Ede budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt s O rlovszky 
István egri áll. reálisk. r. tanárt e minőségében végleg megerősítette.

Gróf Csáky Albin uj rézmetszetű arczképe jelent meg Lampel R. 
kiadásában. A metszést K a ssa i Nándor végezte. A kép igen szép, hű és 
cbaracteristikus, legjobb képe a ministernek. Ára 2 írt

Ösztöndíj-pályázat. Az 1891/2. tanév kezdetétől a Gotzig Ignácz-féle 
200 frtos ösztöndíjállomás betöltendő. Ez ösztöndíjra csak nemes származású, 
tiszántúli születésű és a magyar nyelv teljes birtokában levő jeles előmene
telig s jó magaviseletű tanulók tarthatnak igényt, kik legalább a gymnasium 
V. osztályát már befejezték. A kérvények a vallás- és közoktatásügyi minis- 
terhez czímzendők s az illető tanintézeti elöljáróságoknál az 1892. február 
hó 10-ig benyújtandók.

A nyilvánosság s az érettségi tartása jogának megadása. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister a s za tm á r i ev. ref. főgymnasiumnak mint 
nyolcz osztályú középiskolának a nyilvánosságot és az érettségi vizsgálat 
tartásának jogát az 1891/2-ik tanévre megadta.

Hibaigazítás. A múlt évi programmértekezések sorozatában a trsztena i 
intézetet illetőleg egy kis hiba csúszott a közleménybe, a mennyiben dr. N ém ethy  
Károly irt «A magyar földleírás megfelelőbb ápolásáról» és dr. S za d ilek  János 
«Nehány szó a magyar nyelv és irodalom tanításáról». N ém ethy értekezése 
Szadilek nevén szerepel (1. 269. 1.), Szadileké pedig kimaradt.

É rtesíté s  a tagokhoz.
A t. tagtársak figyelmébe ajánljuk az Orsz. Középiek, T anáregyesü

le t  hely iségeit Teréz-körút 12. sz. II. em. kényelmesen berendezett tágas 
olvasó, társalgó és játszó szobákkal, hazai és külföldi napi és heti lapok, 
tanügyi s tudományos folyóiratok nagy bőségével. A fő titká r t az egyesület 
helyiségében meg lehet találni minden hétfőn és szerdán d. u. 5—7 óráig; 
a  titk á r t szerdát és csütörtököt kivéve minden nap d. u. 5—7-ig; a gaz
dá t minden kedden és szombaton d. u. 5—7 óráig. M űcsarnoki jegyeket 
az egyesület tagjai kedvezményes áron kaphatnak az egyesület helyiségé
ben a szolgánál, darabonként 22 krért. S z ín h á z i jegyeket az egyesület elnök
sége útján kedvezményes áron lehet kapni. A nemzeti színházba földszinti 
zártszéket 1 írtért, a népszínházba pedig 70 krért. A nemzeti színházi jegyek 
kiadása a napi jegykereslettől függ. A népszínházba vasár- és ünnepnapo
kat kivéve, továbbá valamely új darab három első előadását kivéve, minden 
nap lehet 10 zártszék-jegyet kapni. Szinház-jegyeket a budapesti állami fels. 
leányiskola (IV. Újvilág-u. 2.) kapusánál kell megrendelni legkésőbb az elő
adás napjának d. e. 9 órájáig. A népszínházi jegyeket déli 12 órakor, a 
nemzeti színháziakat pedig d. u. 4 óra után ugyanott át lehet venni.



ELŐFIZETÉSI FELH ÍVÁS
AZ

EGYETEMES KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLÉRE
S z e r k e s z t i : Dr. J A N C S Ó  B E N E D E K ,

E lő fize té s i á r a  f é l  évre  f r t ,  egész évre  4  f r t .

A z  «E g y e te m e s  K ö z o k t a t á s ü g y i  S ze m le s  jövőre is az marad, a mi 
eddig v o l t: sürgetője a m agyar tanügy szabadelvű és nemzeti szellemben való 
reform jának, bátor és elfogulatlan harezosa a tan ító i személyzet mindennemű  
jogos érdekeinek. Nem szolgál p árto t vagy hatalmasságot ; független minden 
irányban  s elfogulatlan támogatója m inden nemes és jó  irányú  törekvésnek. Gzélja 
eszméket kelteni, bátor és független tanügyi közvéleményt teremteni, az elméket 
felbátorítani az aktuális érdekű tanügyi kérdések m inden oldalú m egvitatására. 
Ellensége az ósdiságnak, küzd  a munlcátlan hagyományos tekintélyek uralkodása  
ellen, s védelmezi a magyar nemzeti irá n y t a tanügyi körökben divatossá lett 
kosmopolitismussal vagy a szín t nem valló, mindenhez simuló opportunism ussal 
szemben.

E legelterjedtebb tanügyi folyóiratnak változatossága mellett legjobban 
bizonyít a múlt évi több mint 800 o ld a lra  terjedő folyamnak alább közölt 
tartalma:
I. szám. D r. Jancsó B enedek: Középiskoláink reformja. Guttenberg P á l; A kézi

munka tanításáról az iskolában. Hegedűs P á l: A felsó'bb leányiskolák reformja. 
Iroda lom : Vegyesek. A tanári fizetések emelése.

II. szám. D e lta : A Budapesti új reáliskola és a vidéki tanárok. H egedűs P á l:
A felsőbb leányiskolák reformja. D r. Ferenczy A lajos : Testületi szellem és hospi
tálás. K alm ár Elek : A latin és magyar nyelvtanítás közti kapcsolatról.--------- :
A közoktatási tanács reformja. D r. Jancsó Benedek : Beszámoló féle. Vegyesek.

III. szám. D r. Jancsó Benedek: Középiskoláink reformja. Hegedűs Pál \ A felsó'bb 
leányiskolák reformja. K alm ár E le k : A magyar és latin nyelvtanítás közti kap
csolatról. Schuber M á ty á s : Javaslat az egységes középiskola tantervéhez. 
Dr. Szterényi Hugó : A kézimunka tanítása az iskolában. — — — : A kisded
óvásról.

IV. szám K ardos A lbert: A magyar alföldért. K alm ár E le k : A latin és magyal- 
nyelvtanítás közti kapcsolatról. D r. Demlcó K á lm á n : Az egységes középiskola 
kérdéséhez. D r. M árk i S á n d o r : Magyar történeti térképek. D r. F ináczy  E r n ő : 
A nagy angol iskolák hygienájáról. Vegyesek. Paedagogiai párhuzamok a német 
iskolareformhoz.

V. szám. Hegedűs P á l : A felsőbb leányiskolák reformja. D r. Jankó János : A 
földrajzoktatás külföldön. Kemény F eren cz: A csoportosítható egységes iskola 
tanterve. Dr. Jancsó Benedek: Középiskoláink reformja. A közoktatásügyi bizott
ság jelentése. Anyagi helyzetünk javításához. Ministeri rendelet a tornaversenyek 
ügyében. A tornaverseny programmja.

VI. szám. Hegedűs Pál : A felsőbb leányiskoláink reformja. Dr. Jancsó Benedek : 
Középiskoláink reformja. K ardos A lb e r t. Miről feledkezett meg a középiskolai 
törvény ? Dr. Jankó Já n o s: A földrajzoktatás Angliában. Irodalom. Elvek a 
geometria tanításában.

VII. szám. Hegedűs P á l: A felsőbb leányiskolák reformja. M endlik F eren cz: A 
mathematikai tantervbez. Hekkinger I s tv á n : A magyar reáliskola társadalmi 
helyzete. D r. Jankó J á n o s: A földrajzoktatás Angliában. — — — : A közép
iskolai tanárok mozgalmához. Irodalom.

Vili. szám. D r. Szigetvári I v á n : Miről feledkezett meg a középiskolai törvény. 
Hegedűs P á l: A felsőbb leányiskolák reformja. B . Barkóczy-D öm ök A ntónia : 
Néhány szó «A felsőbb leányiskolák reformja» czímű czikkre. Dr. Berghoffer 
J ó z s e f: Középiskolai reformunk viszonya a külföld hasonló törekvéseihez. K im  
Ignácz : Észrevételek a gymnasium alsóbb osztályainak magyar nyelvi tanításá
hoz, tekintettel a vegyes ajkú intézetekre. Vegyesek. Az uj közoktatási tanács 
megnyitása. Folyt, a túloldalon.



IX. szám. H egedűs P á l: A felsőbb leányiskolák reformja. G uta J ó z s e f: Törökor
szág tanügyi viszonyai. Dr. Jancsó B enedek: Középiskoláink reformja. Káldi 
válogatott egyházi beszédei. Kiadta Bellaagh Aladár.

X. szám. D r. Jancsó B en e d ek : Középiskoláink reformja. D. JE. : Az általános 
ismétlésről. Kardos A lb e r t: Programm-értekezéseink érdekében. D r. Császár 
Károly : Hollandia kereskedelmi szakoktatása. D r. Jancsó Benedek : A magyar 
irodalomtörténet érdekében. Irodalom.

XI. szám. D r. Jancsó B en ed ek: Középiskoláink reformja. Dr. Császár K á r o ly . 
Hollandia kereskedelmi oktatása. — — — : Az országos tornaversenyek után"
— — — : A 15.364 számú ministeri rendelet. Irodalom. Neményi Imre levele-

röpirata ügyében.
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AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA.

É rte k e z le t  a k ö zo k ta tá sü g y i m in iste r iu m b an.

A vallás- s közoktatásügyi minister ur többszőr ismételt Ígérete 
értelmében február hó 15-ére hívott össze értekezletet az egységes 
középiskola kérdésének érdekében. A ministeri meghívó szövege a követ
kező volt:

Az 1890. évi XXX. törvényczikk életbeléptetése után azonnal tanulmány 
tárgyává tétettem az egységes középiskola kérdését. Már több tanulmány áll 
előttem e tárgyról, de mielőtt ily nagyfontosságú ügyben határoznék, mennél 
több szakférfiúnak erre vonatkozó nézeteit kívánom megismerni. E végből 
egy értekezlet megtartását határoztam el, s felkérem, hogy ez értekezletre, 
mely folyó évi február hó 15-én délelőtt 11 órakor a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministerium épületének H-ik emeleti tanácstermében fog megtartatni, 
megjelenni szíveskedjék. Minden nézetnek és javaslatnak tág tért kívánok 
ugyan nyitni, de a tárgyalás menetének könnyebb irányítása czéljából mégis 
szükségesnek láttam kérdéseket megállapíttatni, melyeket előleges tanulmányo
zás végett ide mellékelek. Budapesten. 1892. évi január 25-én.

A meghívóhoz csatolva voltak a következő:

K é r d é s e k
az egységes középiskola érdekében egybehívott értekezlet számára.

1. Az egységes középiskola mely formája felel meg jelenleg leginkább 
szükségleteinknek. Megfelel-e az oly egységes középiskola, mely felső 
osztályaiban közös tantárgyak egységes tanítása mellett némely tantárgyak
ban elágazik ?

2. Mily feladat jusson az uj középiskolában a latin nyelvnek, mely 
eddigelé oly nagy szerepet játszott, s különösen mi legyen a végczélja e 
nyelv tanításának és mely osztálylyal kezdődjék?

3. Ha a középiskola a felső osztályokban elágazó lesz, hány osztályig 
legyen egészen egységes ? A felső osztályokban bifurcatio legyen-e vagy 
trifurcatio ? s az elágazásnál mely tantárgyak legyenek közösek, melyek 
legyenek az egyes ágak külön tantárgyai ? Különösen szükségesnek mutat
kozik-e egy oly ág, mely az alsó osztályokban adott latin nyelvi tanítás 
után a felső osztályokban, e tanítást abba hagyva, a reáltárgyakra és modern 
nyelvekre nagyobb súlyt fektessen ?
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4. Szükségesnek mutatkozik-e a középiskolában tagozatot, például 
alsó és felső tagozatot létesíteni, mely esetben az alsó tagozatnál a képzés 
némi egészére kellene törekedni, azon tanulók miatt, kik a középiskolát 
elhagyják ? S nem volna-e czélszerű az alsó tag elvégzését zárvizsgálattal 
összekötni, mely kormányi felügyelet alatt menne végbe ?

5. Minő viszonyban legyen a középiskola a népiskolákhoz (fölvételi 
vizsgálat), minő viszonyban a középfokú más (gyakorlati) iskolákhoz, minő 
viszonyban a főiskolákhoz ? Nevezetesen a középiskola bármely ága quali- 
fikáljon-e minden főiskolai tanulmányszakra, vagy az egyes ágak külön 
qualificatiót nyújtsanak a különböző felső tanulmányszakok szerint? (Egyetem, 
Polytechnikum).

Az értekezletre a következők voltak meghíva:
b. Eötvös Loránd az egyetem. K ön ig  Gyula, a műegyetem rektora. 

S zász  Károly ref. püspök, Schw arcz Gyula orsz. képviselő, H ó m a n n  Ottó. 
E rő d y  Béla. Fehér Ipoly, S p itkó  Lajos főigazgatók ; Berecz Antal az orsz. 
középiskolai tanáregyesület elnöke, B eöthy Zsolt, H einrich  Gusztáv. M edvecsky  
Frigyes budapesti egyet, tanárok, Felm éry Lajos kolozsvári egyetemi tanár. 
Verédi Károly budapesti tanfelügyelő, Hofer Károly, R om bauer Emil reál
iskolai igazgatók, K á rm á n  Mór, tanárképző intézeti tanár, A lexander  Bernát, 
Веке Manó, Cherven Flóris, K em ény  Ferencz, T a szla vszky  József. Schm id t 
Ágost középiskolai tanárok, Lengyel Sándor polgári iskolai igazgató.

E lső  nap.

Az értekezlet hétfőn délelőtt 11 órakor kezdődött. A meghívot
tak mind megjelentek, kivéve a családi gyász által sújtott Erődy Béla 
főigazgatót, a Ferencz József-nevelőintézet kormányzóját. A közokt. 
ministerium részéről megjelentek dr B erzev iczy  Albert államtitkár, 
K la m a r ik  János és Sza th m á ry  György min. tanácsosok, Leövey  Sándor 
és L éva i József oszt. tanácsosok, F in á c zy  Ernő, gymn. igazgató. Az 
értekezletet a vallás s közokt. minister úr a következő beszéddel 
nyitotta meg:

Nagyon t, uraim 1 Az eszmék terén az apasági kérdések fel
vetését mindig odiozusnak tartottam, de mindenképen helytelennek 
tartom, a hol országos érdekek kielégítéséről, egyetemes szükségletek 
fedezéséről van szó. Ilyenkor első sorban az legyen döntő, hogy az 
eszme jó-e, igen mellékes dolog, vájjon kitől ered, ki mondja magát 
apjának. Annak, ki fölülről gondoskodik az egész ország sorsáról, ha 
üdvösnek ismeri fel, az eszmét el kell fogadnia, bárkitől származik 
is. De mégis némi elégtételül szolgál nekem, hogy az egységes közép
iskola eszméjét magammal hoztam, midőn helyemet itt elfoglaltam. 
Nem paedagogiai vagy didaktikai szempontból Ítéltem meg a kérdést; 
sociális, társadalmi oldalait néztem s ez vitt arra a meggyőződésre, 
hogy a középiskolai oktatásnak mai nap fennálló merev ketté választása
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nem felel meg nemzetünk társadalmi szükségleteinek, hogy e ketté
választás sok oly bajnak a szülő oka, a melyet okvetlenül meg kell 
szüntetni. Sohasem tudtam megérteni, mikép lehessen a középiskolai 
általános képzést úgy felfogni, hogy két irányba térjen, tisztán gyakor
lati s túlnyomóan humán irányba. Azok, a kiket a középiskolában 
képeznek, a kik a társadalom vezetésére lesznek hivatva, csak úgy 
tehetnek eleget feladatuknak, ha sem nem pusztán gyakorlati, sem 
nem egyoldalú humán műveltséget szereznek, hanem e kettőt harmonikus 
módon egyesítik magukban.

Azonban más argumentumaim is voltak. A mai merev ketté
választás azt a bajt is szülte, hogy a szülőknek igen korán kell pályát 
választani gyermekeik számára. De minthogy a reáliskola csak igen szűk 
körre képesíti tanulóit, ebből az a további visszásság származott, hogy a 
gymnasiumok túltömöttekké lettek, a reáliskolák pedig üresek maradtak.

Végül még egy momentum jő tekintetbe. A középiskolák száma 
nézetem szerint, elegendő nagy az ország lakosságához arányítva. 
Csakhogy kétségtelen másrészt, hogy középiskoláink territoriális elhelye
zése rossz, hogy történeti fejlődésünk folytán sok helyütt szűk körre 
aránylag sok középiskola torlódott össze, mig másutt nagy területeken 
alig van középiskola. Ha a mostani merev szétválasztást megszüntetjük, 
akkor felszabadul sok tanerő s anyagi erő is, mely szabad rendelke
zésünkre fog állani.

Ezeket az eszméket magammal hozva, hivatalos kötelességemmé 
vált részletesen is foglalkozni e kérdéssel. Nagy elégtételemre szolgált, 
hogy mindjárt első alkalommal, midőn az eszmét hangoztattam, minden 
oldalról rokonszenvvel fogadták. Tudom, hogy vannak ellenzői is, de 
bizonyos, hogy most már a szakférfiaknak egy része is nemcsak 
helyesli, hanem szükségesnek is tartja.

Behatóan foglalkoztam mind ama tervekkel, a melyek e kérdésre 
vonatkozólag megjelentek s e tanulmányaim eredményeként már meg
van a vázlatom az eszme keresztülvitelére. De mielőtt véglegesen megállapí
tanám azokat, a miket a törvényhozás elé akarok vinni, szükségesnek tar
tottam e szaktanácskozást egybehívni, a hol mindenki, minden tartózkodás 
nélkül szabadon nyilatkozhatik. Minden nézetet meg fogok hallgatni s 
mérlegelni és csak azután fogom végleges határozatomat megállapítani.

Fináczy igazgató urat bízom meg a jegyzőkönyv vitelével s 
fölkérem Klamarik min. tanácsos urat, hogy a kérdésekhez szükséges 
bővebb magyarázatokat megadja.
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Kívánatos, hogy először általánosságban legyen szó az egységes 
középiskola létesítésének lehetőségéről s csak ezután kerüljön a sor 
a részletekre. (Élénk tetszés.)

K la m a r ik  János ministeri tanácsos a kérdőpontokra nézve megadja 
a következő bővebb tájékoztatást. A kérdések igen röviden vannak 
szerkesztve, hogy a felmerülő sok részlet ne nehezítse meg az elvi 
discussiót, a mely.a dolog természeténél fogva első sorban áll. Mind
azonáltal egyes részleteket még sem lehetett mellőzni, mert mindenki, 
a ki iskolai kérdésekkel foglalkozik, igen jól tudja, hogy vannak 
részletek, melyeknek miként való eldöntésétől függ azután a tanrend
szer megalakítása. Az első kérdőpont két részből áll. Az első része 
(az egységes középiskola mely formája felel meg jelenleg leginkább 
szükségleteinknek) az elvi discussió általános részét illeti. A második 
része a kérdésnek ama körülményből keletkezett, hogy az irodalomban 
főleg „furcatió“-val iparkodtak az egységes középiskola kérdését meg
oldani. Legfontosabb a harmadik kérdés. Itt vannak ama részletek, 
melyeknek eldöntése nélkülözhetetlen. (Hány osztályig legyen a közép
iskola egységes? Bi- vagy trifurcatio? Közös tárgyak? Latin nyelv 
— reáltárgyak -— modern nyelvek ?) E legfontosabb kérdés eldönté
sének megkönnyítésére szolgálj a második kérdés, mely a latin nyelv 
tanításának végczéljára, vonatkozólag kíván az értekezlettől elvi hatá
rozatot. Az egységes középiskola kérdésének rendszerbeli megoldása a 
nyelveken s főleg a latin nyelv tanításán fordul meg. E kérdésnek 
ama része, mely a latin nyelv tanításának mely osztályban való 
megkezdését illeti, csak a tanítás mértéke akar lenni. A fürcatio kér
désére nézve nagyon fontos, hogy a kifejezés értelmét a discussió folya
mában mindig szabatosan jelöljük és pedig azért, hogy a dolog teljes 
világosságban álljon előttünk. A fürcatio sokfélekép fogható fel. Van 
teljes fürcatio, midőn a tanulók egészen különváló csoportokra oszol
nak, van kevésbbé teljes elágazás, midőn a tanulók egyes csoportjai 
egyes tárgyakat tanulnak külön, egyeseket közösen; van olyan is, 
midőn az egyes csoportok ugyanazokat a tárgyakat tanulják, de egyes 
tárgyakat más-más mértékben. Végül van minimális elágazás, midőn 
a legtöbb tárgy közös és csak egy-kettő van külön, melyeket ez eset
ben melléktárgyaknak kellene tulajdonképen neveznünk. A IV. és V. 
kérdőpont fontos, de nagy nehézségeket nem fog okozni. A kérdőpon
tok közt nincs meg két kérdés, mert a legszorosabban véve nem tar
tozik jelen feladatunkhoz, melyre azonban mégis tekintettel kell lenni. 
Az egyik a testi nevelés. A kérdés annyiban itt is fontos, hogy a 
teendő javaslatok mértékénél a testi nevelésre tekintettel kell lenni. 
Tért kell hagyni a testi nevelésnek is. A második a sokat hánytor- 
gatott túlterhelés. Bátran lehet azonban állítani, hogy a túlterhelés 
nem érinti a rendszert, ez a módszer kérdése. (Általános helyeslés). 
Semmiféle tanrendszer nem fogja teljesen megszüntetni a túlterhelést, 
mert a legjobb rendszer mellett is lehetségesek visszaélések, melye-
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két energikus módon el kell fojtani. Főleg a házi munkásság meg
felelő megszorítása egyik óvószer a baj ellen Mindamellett magától 
értetődik, hogy a tanrendszer se adjon semmi alkalmat túlterhelésre 
s azért e momentum a tárgyalásban mindenesetre figyelembe veendő.

B. Eötvös L o rd n d  köszönetét mond a ministernek azért, a hogy jelen
levőket az értekezletre meghívta. Bár a jelszó ma az egységes középiskola, 
azért a fődolog legyen mégis a jó  középiskola  s meg van győződve, hogy 
a minister is úgy érti a dolgot. A jó középiskola szervezésénél két dolog 
fontos : 1) a rendszer, 2) a tanár. A jó tanár bármely rendszer mellett is 
jó eredményeket fog létre hozni, s azért a rendszer kérdésénél fontosabbnak, 
előbbre valónak tartja a tanárképzés ügyét. A tanárképzés alatt nemcsak a 
tanároknak az egyetemen kiképzését érti, hanem olyan intézkedéseket is, 
melyek a már tényleg működő tanárok erkölcsi és anyagi támogatása által 
erejüket és képességüket fejleszszék, lelkesedésüket mindig ébren tartsák. A 
mennyiben ez értekezleten csak a rendszerről van szó, szükségesnek tartja 
a középiskola feladatát pontosan meghatározni. A szó szoros értelmében vett 
középiskola alatt az egyetemi tanulmányokra előkészítő iskolát érti. Az a 
középfokú iskola, mely a gyakorlati életpályákra vezet, a mai polgári iskola, 
melyet fejleszteni kell. Az egyetemre vezető középiskolától követelnünk kell, 
hogy adjon növendékeinek általános műveltséget és fejtse ki bennök a képes
séget arra, hogy később szaktanulmányokkal foglalkozzanak. Ez a középiskola 
lehet, sőt legyen is egy és pedig kevés módosítással a m a i g ym nasium . A 
latin tartsa meg eddigi szerepét, de fordítsunk az eddiginél nagyobb gondot 
a szabadkézi rajzra, mely az általános műveltség szempontjából is igen 
fontos tényező Ez az egységes gymnasium képesítsen minden életpályára. 
Egyetlen érettségi vizsgálat zárja be. mely minden felső iskolát megnyit a 
tanuló előtt. A bi- vagy trifurcatió a felsőbb osztályokban legfeljebb az egyes 
tanulók hajlama szerint választandó különös tárgyakra vonatkozzék. Hajlandó 
elfogadni, hogy a tanuló a 4 felső osztályban az általános tárgyakon kívül 
egy-egy tárgyat (görögöt, francziát vagy természettudományi tárgyat) 
válasszon.

H einrich  Gusztáv a középiskolát szigorúan egységesnek kívánja. 
Semmiféle furcatiónak nem barátja. A ki a helyes elvek alapján helyesen 
szervezett középiskolából kilép, az bizonyára minden pályán boldogul. A 
nemzeti műveltség követelményeinek nagyobb mértékben kell érvényesülniük, 
de lehetetlen az egységes középiskolába mindazokat a tárgyakat belegyömö
szölni. melyeknek tanítása kívánatos. E nehézség nem legyőzhetetlen. Az 
ifjúságban a középiskola felső osztályaiban már határozott tudományos hajla
mok nyilatkoznak. Ezeket fejleszteni kell. Az egységes középiskola egységes 
szervezetébe be nem illeszthető, illetőleg a felsőbb oktatás igényei szerint 
nem okvetetlenííl fölveendő egyes tantárgyakat a felső osztályokban facul- 
tativvá kell tenni. A részletek megállapítására azonban csak akkor léphetünk, 
ha tudjuk, mely tárgyak lesznek általánosan kötelezők. Az eltérés minden
esetre csak egy-két tárgyra terjedhet ki. a legtöbb tárgy pedig közös legyen.



E facultativ tárgyak közöl egyet kell a tanulóknak választani, a mely azon
ban nem tárgya az érettségi vizsgálatnak. Különben pedig rendes tantárgy 
volna, melyből, ha a tanuló bukik, ugyanoly eljái'ás alá esik. mintha általában 
kötelező tárgyból bukott volna. Ha nem így járunk el, ha ezeket a szabadon 
választható tárgyakat egyszerűen rendkívüli tárgyakká teszszük, akkor ezzel 
agyon is ütöttük őket. Egyébként pedig a voltaképi nemzeti tárgyaknak 
nagyobb szerepet kell adni, mint a minő a mai tantervben jutott nekik.

Schtvarcz Gyula a polgári iskola egyidejű rendezésének fontosságát 
hangsúlyozván az egységes középiskolát nyolcz osztályból állónak óhajtja 
Az alsó négy osztály egységes. Köteles tárgyak; magyar nyelv, hazai és 
világtörténet, földrajz és természetrajz, természettan, latin nyelv a 2. osztály
tól kezdve, német nyelv a 3. osztálytól kezdve, a hazai alkotmánytan. rajz, 
testgyakorlat A negyedik után zárvizsga tartatik. Följebb csak azok mehetnek, 
kik legalább egy tárgyból «jó» osztályzatot nyertek. A felső négy osztályban 
általában kötelezők a vallástanon kívül: magyar nyelv s irodalom, kapcso
latban a philosophiával, hazai s világtörténet, földrajz (csillagászati, physikai. 
politikai), természetrajz, geológia, physika és mathematika (mérsékelt mérvben), 
német nyelv és irodalom, rajz, testgyakorlat. Ezekből tesz valamennyi tanuló 
érettségi vizsgálatot. Ezek az általánosan kötelező tárgyak. A kik humán 
pályára lépnek, tanulnak külön latint és görögöt; a kik polytechnikumra 
vagy természettudom, pályára mennek, tanulnak mathematikát s physikát 
fokozott mértékben s mindegyik csoport, a maga tárgyaiból szakvizsgát tesz 
az érettségi vizsga előtt. A kik pedig egyik pályára sem lépnek, tanúinak 
nemzelgazdaságtant. a statistika elemeit, hazai közjogot s esetleg a magán
jog elemeit. Német paedagogusok elszörnyűködnének ezen, de ő levonja a 
hazai alkotmányos élet consequentiáit. Esetleg a harmadik csoport a könyv
vitelt is tanulhatná. Az angol s franczia nyelv nem kötelező egyik csoportban 
sem, e tárgyak a nélkül is vonzanak, de minden középiskolában kell rendes 
franczia tanárt alkalmazni. Az egységes középiskolát szétágazás nélkül nem 
lehet megalkotni. A tankönyvek rövidek legyenek s mellettük használtassa
nak olvasókönyvek minden tárgyból. Az első középiskolai osztályba csak 
felvételi vizsgálat alapján lehessen jutni. A polgári s felső népiskolák meg
szüntetendők, illetőleg szakiskolákká átalakítandók vagy az egységes közép
iskola négy alsó osztályává.

S zász  Károly kijelenti mindenek előtt, hogy magát az egységes 
középiskola hívének vallja — és pedig a lehetőségig teljesen egységes közép
iskoláénak s ennek egységéből csak a szükségnek tesz némi engedélyt.

Mielőtt azonban nézetét az egységes középiskoláról s az említett, szük
ségről előadná, a parlamenti szokás és illemtan szerint a közvetlenül előtte 
szólott Schvvarcz Gyula által mondottakra kíván nehány észrevételt tenni.

Schwarcz Gyula szintén az egységes középiskola hívének vallotta 
magát — de minő egység az, a melyet ő elég részletesen lerajzolt? Egysé
ges középiskola három különböző érettségi vizsgával, mert bár ő ezek 
kettejét szakvizsgának nevezi, s mindenik a felső oktatásra qualifikál s



kötelező, azok tulajdonkép megannyi érettségi vizsgák, melyek közöl egyik 
mindenkire, a más kettő egy-egy részre nézve kötelező, s annak letétele 
nélkül a főiskolák ajtaja senkinek se nyílik meg. Ez már trifurcatió. De ő 
tovább megy s — eddig hallatlan — quadrifurcatiót ajánl, t. i. gyakorlati 
tanfolyamot azoknak, a kik nem akarnak egyetemre lépni s ezeknek magyar 
alkotmánytant. statisztikát, magánjog elemeit, kettős könyvvitelt s ég tudja 
még mit kell tanulniok a gyakorlati élet számára. Sőt még egy ötödik irány 
is lappang a négy mögött, a franczia- és angol nyelvi folyamokban, melyek 
ugyan rendkívüli tárgyak és senkire kötelezők nem volnának, de azért min
den középiskolán gondoskodni kellene ezekről is. íme, a Schwarez Gyula 
egységes középiskolája. «De én részemről nem kérek belőle.

Az én egységes középiskolám, melyet csak fővonásaiban igyekszem 
előrajzolni, bár óhatatlan, hogy némileg a részletekbe is ne menjek, hogy 
világos képet adhassak róla : az egész középiskolán egységes vonalban ha
ladva végig, s a minden tanulót egyaránt kötelező tárgyakból választaná ki 
az egyetlen — és az egyetem s műegyetem összes karaira fölvételre quali- 
fikáló érettségi vizsgálatot. De nem zárkózhatom el az elől. hogy a minden
kori irányt s minden tárgyat felölelő egységes középiskola, a hozzákötött 
összes igényeknek — mindenik főiskolára képesítő czéljának — megenged- 
hetlen túlterhelés nélkül nem felelhetne meg. már csak a tanórák korlátolt 
száma miatt sem. Nem riadnék ugyan vissza attól sem, sőt — bár ez 
irányban indítványt még most nem teszek, — de óhajtandónak tartanám, 
hogy a középiskola ne nyolez, hanem kilencz osztályú legyen, úgy mind- 
azáltal, hogy ne fölül adassák hozzá a kilenczedik osztály, hanem alulról 
— oly módon, hogy az elemi iskola III. osztályából, kilencz éves korban, 
a mi ma is meg van engedve, lehessen a középiskola I. osztályába lépni.

Az egységes középiskolát úgy gondolom, hogy annak egyik főtárgya, 
az egészen átvonuló tengelye mintegy a latin nyelv legyen, mely a III. 
osztályban kezdődjék ugyan, de mindenkire kötelező legyen mindvégig, a 
Vili. vagy esetleg IX osztályig, vagyis az érettségi vizsgálatig, melynek 
szintén egyik főtárgyául álljon. A középiskola többi tárgyait is — a mindjárt 
említendő kivétellel — mindenkire kötelezőknek s egységesen tanítandóknak 
tartom, s velők, ha átlag 25 heti órát veszek a középiskola tanidejéül (a 
tornán kívül), ezekkel az egyetemesen kötelező tárgyakkal 20 heti órát 
kívánok elfoglalni, tehát az egész idő 4/5 részét a szorosan vett egységes 
középiskola számára foglalom le. A fenmaradó 5 órát, az egésznek '/5-ét 
engedem szabad, de aztán kötelező választásra és pedig három irányban : 
görög nyelv, franczia nyelv és természettudományi, tulajdonkép természetrajzi 
s vegytani tanfolyamra. A hatodik osztályban a tanuló már kiválasztotta 
vagy legalább kinézte magának az életpályáját, a felsőbb oktatási szakmát. 
Ha class.-philos. vagy papi. vagy történelmi pályára készül, választhatja 
magának a görög nyelvet; ha természetrajzi vagy orvosira : a természetrajzi, 
vegytani külön tanfolyamot; ha általános műveltségre, vagy esetleg jogi, 
modern nyelvire : a franczia nyelvet. A három közül, a melyiket, szabadon, 
czélja, kedvelete vagy tehetsége szerint, kiválasztotta : az rá nézve kötelező,
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de sem külön vizsgálatra nem köteles, sem nem qualifikál; magának 
választotta, magának tanulja, magának használja, a hogy tudja.

Ennyi engedményre késztet az a tudat, hogy e három, általam mint 
középiskolai követelménynek ismert tárgyat, a kilencz osztály óraszámába is 
lehetetlen kellőleg beleilleszteni az egységes középiskola tervébe : s az, hogy 
ezeknek viszonylagosan kevésbé, vagy nem feltétlenül szükséges voltát el 
kell ismernem. Mert a többit, a latin nyelvet is, mely nélkül el kell ismerni, 
tudományos pálya s képzés nem gondolható, a természettant (physika) és 
mathesist is, a modern nyelvek közűi a francziának ugyan kevésbé képző 
erejű, de nekünk — viszonyainknál fogva — nélkülözhetetlen német is, az 
egységes középiskola keretébe, kellő mérséklettel s megfelelő módszerrel, 
mind be lehet illeszteni, mindenkire nézve egyenlő mérvűnek s egyformán 
kötelezőnek kívánok elismerni.

Mi czélt tűzzünk ki a latin oktatás elé ? Azt, a mi eddig is elérhető 
volt s tényleg el is éretett, nem mondom minden gymnasiumban s minden 
tanulóval: de néhol s némelyekkel, tehát elérhető : t. i. hogy az ifjú a latin 
Írókat olvashassa, megérthesse, élvezhesse is. S az elég az életre, elég a 
felső oktatásban a class.-philol. pályára s általában a tudományos pályára 
való léphetésre.

Még pótlólag kívánom hozzá tenni, hogy az esetleg kilencz osztályú 
két alsó osztályában semmi idegen nyelvet (sem a latint, sem a németet) 
meg nem kezdő, tehát még tisz ta  m ag ya r  középiskolának az a nagy előnye 
volna, hogy az elemi iskolából minden áron középiskolába lépni akaró
kat megtanítaná tanulni, a középiskolai irányba bevezetné, vagy a kik arra 
alkalmatlanoknak mutatkoznak, kiselejtezné, a nekik megfelelőbb pályára, 
például a polgári, vagy az ipari szakiskolákban terelné ; mindenesetre többet 
tanulnának e két év alatt, mintha középiskolába nem léptek volna — az elemi 
iskola 4 , 6., 6. osztályaiban».

B eöthy Zsolt. Az egységes középiskola reformja — úgymond — segít 
megvalósítani azokat a tantervi változtatásokat, melyeknek megoldása nem
zeti művelődési politikánk tekintetéből első sorban kívánatos. A középiskola 
a felső oktatás előkészítő tanfolyama ugyan, de nem lehet tagadni, hogy 
bizonyos önálló jelentősége és fontossága  is van. A szaktanulmányaik, 
életfoglalkozásuk által különböző ismeretágakra, művelődési körökre utalt 
osztályok között az egységes nem ze ti műveltség alapját, sőt tartalmát jó
részt a középiskolának kell megadnia. E tartalmat a nemzeti irodalomnak, 
a nemzeti történelemnek, a nemzeti szervezet s a magyar föld természeti 
ismeretének kell szolgáltatnia. A speciálisabb humanistikus és reális művelt
ség ebből ágazhatik ki s bármerre ágazzék, ennek a nem zeti m űveltségnek 
kell kiegészítenie és összekapcsolnia ez ágakat. E kapcsolat a nemzeti művelt
ségnek. a nemzeti öntudatnak, a nemzet szellemi erejének fő forrása. Ezt 
az irányt mai középiskolánk annyira nem képviseli, hogy nem fejlesztéséről, 
hanem egyenesen megteremtéséről kell szólanunk. Megteremtése lenne az 
új középiskolának elsőrendű feladata. Ez irányban — véleménye szerint 
— a mai szervezet keretében is lehetett volna haladnia ; de elismeri, hogy
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az egységes középiskola. az egységes szervezet* vezetés igen alkalmas az 
egységes műveltség megalkotására. De bizonyos, bogy a szervezeti reform
nál fontosabb a tantervi reform, a tananyag megállapításának és a tanul
mányok beosztásának reformja, mely általa megvalósulhat. Ez pedig politi
kai. művelődési és társadalmi életünknek elsőrangú követelménye. A középiskola 
teremtse meg azt az állapotot, mely a külföldön már megvan, hogy a mű
veltek a műveltség bizonyos egységében találkozzanak, közös eszmekincsei 
rendelkezzenek. Erre szükséges a magyar nyelv (magyarul tudjunk Írni !) 
a magyar történet, (történelmünkbó'l úgy szólván élünk !) magyar föld isme
rete. Ez a tanulmányi reform a legfontosabb. О is azt tartja, hogy a 9 
osztályú középiskola megalkotása is Szász Károly fejtegetéseinek értelmében 
nehézséggel nem jár. A tanmenet legyen egészen egységes а VI. osztályig. 
Az érettségi vizsgálat is egységes legyen. A latint elég, ha а III. osztályban 
kezdik. De az egész reform értéke azon fordul meg, hogy mily tanulmányi 
rendet állapítunk meg az egységes középiskola számára

K önig  Gyula kijelenti, hogy a műegyetemnek, mint ilyennek sajátos 
középiskolára nincs szüksége. Ö az egységes középiskolának lelkes híve. De 
bizonyos megszorítással. Egységes tanítás mindenkire nézve lehetetlen. A 
mai középiskola főbaja. hogy nemcsak nem utasítja el az oda tódulókat, 
hanem oda csábítja pl. az önkéntességi joggal. Az egységes középiskola 
szervezésénél a többi iskolanemeket is tekintetbe kell venni, a polgáriskolát 
is egyidejűleg átalakítani, esetleg úgy, hogy a nevét is megváltoztassuk és 
azokkal az előnyökkel is felruházzuk, melyeket a társadalom megkíván. 
Valamint a kereskedelmi iskolák is megadják végzett növendékeiknek az 
önkéntességi jogot, megadhatja a kellően fejlesztett polgári iskola is. Ha így 
szervezzük a polgári iskolát, akkor nagyobb követelményeket támaszthatunk 
a középiskolával szemben. Itt fő szempont legyen, bogy a modern élet minden 
gyakorlatiassága mellett fentartandó a középiskolában az idealismus, mert 
az a nemzet fentartó ereje. Most a középiskolai tanulókban hihetetlen mér
tékben hiányzik ez az idealismus. Nem fontos, hogy a középiskola egyik
másik tárgyból mit tanít, csak characterképző legyen, az erkölcsi és tudományos 
jellemet fejleszsze az ifjúban. Okvetetlenűl szükséges 9 osztály. Nem a szak
ismeret a fő a középiskolában. Ezt legjobban tapasztalhatni a műegyetemen, 
hová 50% gvmnasiumi, 60% reálisk. tanuló lép. Mondják ugyan, hogy a gymn. 
tanulók azért felelnek meg jobban, mert csak azok mennek a műegyetemre, 
a kik hivatottságot éreznek magukban. De az egységes középiskolából majd 
100% fog hivatottságból a műegyetemre lépni, azaz mindenki igaz hajlama 
szerint fog pályát választani. A reáliskolának épen egyik baja az, hogy a 
műegyetemi pályákra terel olyanokat, kikben semmi hajlam vagy tehetség 
e pályákra nincs. A tárgyakra nézve csak említi, hogy az ábrázoló geometria 
nem való a középiskolába. Ellenben nagyon fontos a latin s a rajz. A latint 
saját nyelvünk érdekében kell behatóbban tanulnunk. E nyelv megszilárdult 
formái megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a nyelvérzék fejlesztésének. A 
rajzzal kapcsolatban a leiró természettudományok s a geometriai s jobban 
fognak taníttatni. Némi elágazás szükséges. Nem barátja a félig obligatorius
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tantárgyaknak. A középiskolában kétféle elem van : tudományos gyakorlati és 
tudományos elméleti pályára lépő. Ez utóbbiak számára legyen latin-görög 
ág a felső osztályokban, amazok számára pl. latin-franczia. A fél obligato- 
rikus rendszernél jobb a compensationális rendszer.

Második nap. (febr. 1G.)
Sp itkó  Lajos, a különböző iskolák általános rendszeréből dedu- 

kálja az egységes középiskola szükségességét. A speciális életfeladatokra 
nevelő szakiskolák a mi viszonyaink közt három főcsoportra oszthatók közös 
egységes vonással minden csoporton belül. A közös vonás az alsórendű 
szakiskolák főcsoportjában az oda általában szükséges elemi alapismeretek. 
Ezt megadja mint egységes törzs az oda vezető iskola. A középfokú szak
iskolák csoportjának közös vonását már behatóbb, de inkább praktikus 
reális alapismeretek képezik ; ezt a feladatot megoldja az oda vezető polgári 
iskola. Végre a nemzet magasabb szellemi munkáját végző elemeket képező 
főiskolák közös jellemvonását az oda szükséges tudományos színezetű alap
ismeretek képezik. Oly középiskola, mely a polgári iskolát is magába oldja, 
nem kívánatos. Magát az egységes középiskolát illetőleg négyféle szempontból 
vizsgálja a szükségleteket, tartalmi, formális, sociális-ideálistikus. sociális- 
praktikus és pénzügyi szempontból. Az első szempontból a következő igénye
ket fejtegeti.

1. Érvényesíteni szükséges kellő mértékben a modem tudomány és 
nemzeti kultúra összes alapvető lényegét, alapelemeit, tehát a vallási-, tör
ténelmi-, irodalmi-, természettudományi-, mathematikai és rajzoló elemeket. 
2. A hazai történelemre kiváló gondot kell fordítani, de nem szabad mulasz
tani a világtörténetet sem, mert történelmünk a világtörténelem keretén belül 
nem lévén egészen centrális fekvésű, a világtörténelem re nem zeti történe
tü n k  megértése szem pontjából szükségünk  van. Az alsó osztályokban több 
óra fordíttassék a történelemre, hogy némi világtörténeti ismeretet már itt 
szerezzen a tanuló. 3. A nemzeti nyelv és irodalom legfontosabb tárgya az 
új középiskolának, annál inkább, mert a magyar nyelv a mindenesetre szük
séges grammatika-logikai képzésnek is kell, hogy adja az alapját, mely később 
az idegen nyelv tanulása segítségével elmélyíttetik. 4. Érvényesülnie kell az 
új középiskolában az ó-korban rejlő idealistikus és kulturális értékű elem
nek. Erre nézve elégségesek jó fordítások is. 5. Mégis a latin nyelv kell, 
hogy rendes és mindenkire nézve kötelező tantárgy legyen világhistóriai és 
hazai történeti állásánál fogva; a latin a tegnap nyelve. A czél e szerint 
nem a magyarból latin fordítás, hanem az irodalom megértése. A IlI-ban 
kezdendő. 6. Más idegen nyelv is kell, még pedig modern nyelv, de nem 
formális szempontból, hanem kulturális szempontból. Nekünk kivált politikai 
földrajzi és praktikus szempontból a németet kell választani. 7. Több mint 
két idegen nyelv kötelezően mindenkire nézve nem tanítandó. A nyelvtanu
lási képesség nincs mindenkinek megadva, több mint két idegen nyelv már 
útjában van egymásnak psychologiai okoknál fogva. A sok nyelvtanítás 
gyengíti a realitások iránti érzéket is és károsan befolyásolja az anyanyelvi



537

stílust. 8. A természettudományi-mathematikai elemnek és a bennük rejlő 
nevelő momentumoknak érvényesülni kell, de a szakszerű jelleg felvétele 
nélkül. Kisebb mérvben kell chemia, mint eddig a reálban, de nagyobb mér
tékben, mint a gymnasiumnak. 9. A rajz feltétlenül szükséges, mint a formák 
világába való bevezetés, a plasztikus látóképességet, az aesthetikai ízlést 
fejleszti. 10. A humanióráknak némi túlsúlyban kell lenni a természettudományi 
elemek felett, mert magasabb erkölcsi lénynyé első sorban a humán stúdiumok 
nevelik az embert. 11. Szakszerűség nem kell, csak elő kell készíteni a 
szaktanulmányokra. Szakelemekre tulajdonképen nincs szükség, de meg- 
engedhetők bizonyos mértékig, főleg, hogy a tanuló egyéni hajlama is érvé
nyesüljön. A szaki elemek nem befolyásolhatják a pályaválasztást. 12. Két 
tagozatú legyen a középiskola. Az alsó tagozat négy osztályú elemző mód
szerrel. — Sociális-idealistikus szempontból megjegyzi, hogy az egységes 
műveltségnek a természettudományokra is ki kell terjednie, mert ez a ter
mészettudományi gondolkozás hiányzik még ma a műveltek nagy részénél. 
Sociális-praktikus szempontból szükséges, hogy a pályaválasztás csak a 
középiskola befejezésével következzék be. Az átmenet a polgári iskolából a 
középiskolába és viszont, minél könnyebb legyen. Különösen hangsúlyozza a 
pénzügyi szempontot. Nem szabad, hogy e tekintetben az új középiskola 
nehézséget okozzon. Pedig jelentékeny nehézséget okoz, ha példáúl az elága
zás fent csak valamivel erősebb, vagy pedig ha a negyedik elemi osztály a 
középiskola első osztályává tétetik, akkor legkevesebb három új tanár kell 
és három új tanterem. Csak a teljesen egységes középiskola felel meg az 
V-től kezdve csekély óraszámra terjedő alternativ szaki elemmel, a milyen 
lehet a görög és franczia nyelv, mint tisztán nyelvi studium kifejezettebb 
magasabb irodalmi czélok nélkül és az ábr. geom. szabad pályaválasztással.

Fehér Ipoly szerint a reform irányát a tényleges szükségletek jelölik 
ki. Szükséges a művelt gondolkodás egysége s az idő előtti pályaválasztás 
elhárítása. A reform objectumát pedig a tudományos pályára előkészítő 
középiskolák képezik. A polgári iskolák egyidejű reformja szükséges ugyan, 
mert ezek rászorulnak a reformra, határozott jelleg nélkül szűkölködnek, 
kaczérkodnak a középiskolákkal, de e reform nem a középiskola keretében 
történhetik, ennek a szakiskolák szervezésével kombinative kell történnie. 
Az alsófokú szakiskolák még mindig égető hiányát képezik közoktatásügyünk
nek. A tanárképzés belső reformja is nagyon szükséges. Igaza van b. Eötvös 
Lórándnak, ki a jó tanárokat tartja a legfontosabbnak.

A középiskola tudományos foglalkozásra előkészítő iskola maradjon, 
de nem mint Schwarcz Gyula akarja, szakszerű képzés alapján. Az egységes 
középiskola feladata a formális képzés. Mindaz, a mi a szakszerű előképzésre 
vonatkozik, kihagyandó. Nem kell attól tartani, hogy az ismeretszerzés el 
fog hanyagoltatni. Az ismeretszerzés vele jár a nvolcz éven át tartó formális 
képzéssel.

A reform kiinduló pontja nem lehet az, hogy előbb tabula rását csi
náljunk. Csatlakozik báró Eötvös Lórándhoz. ki a mai gymnasiumot némi 
módosítással fogadja el az egységes középiskola typusának. A reáliskola létre
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sem jött volna, ha a régi gymnasium nagyobb tekintettel lett volna a ter
mészettudományokra. A tanfolyamok számát nem kívánja kilenczre szaporí
tani. Az anyag szépen beilleszthető nyolcz évbe. Az ábrázoló geometria kér
dése nyugtalanította, de a megtörtént kompetens nyilatkozatok, melyek 
szerint az bátran hagyható a főiskolára, eloszlatták aggodalmait. A négy alsó 
osztály külön tagozat és egészen egységes legyen. A négy felső osztályban 
a tanuló választhasson a görög és franczia között. De az így választott nyelv 
azután kötelező és az érettséginek is tárgya legyen és képesítsen különböző 
ágakra.

S zá sz  Károly az előtte szólóval szemben egy félreértést igazít helyre. 
Csak azoknak, kik a középiskolába lépnek, engedtetik meg az ő terve szerint, 
a harmadik elemiből való kilépés. Ez elősegítené a népiskola természetes 
tagolását is.

Félm éry Lajos: A nemzeti műveltség egysége szempontjából üdvözli 
az egységes középiskola eszméjét. Ez az egység meg volt a régi schola 
latinában. Csak az Organisations-Entwurf zavarta meg az egységet, ez tette 
divatossá a polvmathiát, az enciklopaedismust és a bemagolást. Kiszorította 
a testi nevelés, a nemzeti műveltség, az idealizmus szempontjait. Most a 
középiskola a túlterhelés korszakát éli a sok ismeretszerzés miatt. A sok tudás, 
az «élet követelményei», melyek a középiskolába behatoltak, megrontották a 
középiskolát.

Ő egyszerűbben fogja föl a középiskola feladatát. Hivatása a nemzet 
ifjúságát a nemzeti műveltségbe bevezetni, az ifjú szellemi erőit fejleszteni, 
azt az értelmi, erkölcsi s aesthetikai alapot megvetni, melyen az egyetem 
tovább építhet. Ezt egyszerű eszközökkel lehet elérni. Főtárgyai legyenek az 
egységes középiskolának a nemzeti műveltség elemei, a magyar nyelv s 
irodalom, a latin nyelv és irodalom, hazai történelem, mely a mi iskoláink
ban a történeti oktatás központja legyen s a mathesis. Ezek a főtárgyak. 
Ezekhez járulnak az alsó osztályokban természetrajz és szabadkézi rajz, mely 
utóbbira kiváló mértékben fölhivja a figyelmet.

A felső osztályokban a physika, melyet most sok helyütt rosszúl taníta
nak, mellőzvén e tudomány tapasztalati jellegét. A latint a nyolcz osztályú 
iskolában a 2-ikban. a kilencz osztályúban a 3-ikban kezdenék. Két évvel 
később kezdendő a német nyelv, melyet hasznossági szempontból választ. 
A tagozásban a régi traditiókra kíván visszatérni. Régen is a középiskola 
egy hat osztályú tagból s a kétévi biennium philosophicumból állott. A 6-ik 
osztály végén legyen egy vizsgálat, mely a kisebb életpályákra képesít. 
A felső két- vagy három évfolyamú tagozatban ne legyen furcatió, legföljebb 
csekély mértékű compensatio. Ilyen eompensationális tárgyai volnának az V.-től 
kezdve a görög és a franczia. A második modern idegen nyelvet is elengedné 
a természettudósoknak. Az érettségi vizsgálatot meg kívánja szüntetni, mert 
ez a nyolczadik osztályt rontja meg. Nem szükséges német minták után 
indulni. Francziaország. Anglia, Svédország nem ismerik az érettségi vizsgá
latot, melyet a fölvételi vizsgálat az egyetemen teljesen pótol.
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Sp itkó  Lajos kijelenti, hogy Felméri Lajos félreértene szavait a tör
ténelmet illeió'leg. Ö azt mondta, hogy a nemzeti történelem legfontosabb 
része a történeti oktatásnak, mivel nemzetünk történelme nem annyira 
centrális fekvésű a világtörténelem keretében, mint a nyugati nemzeteké, 
nálunk a világtörténetre is nagyobb súlyt kell fektetni, mint példáúl a nyu
gati nemzeteknél. így hazai történetünket is jobban meg fogjuk érteni.

M edvecsky Frigyes Eötvös Lóránd b. kiinduló pontját fogadja el, hogy 
a jó iskolához legszükségesebb a jó tanerők kiképzése. Nem kutatja, hogy az 
egységes középiskola lehetséges-e, hanem hogy szükséges és kivánatos-e a 
reformot azonnal gyakorlatilag megindítani. Teljesen tisztázottak-e a kérdések 
ezen a téren? Ha Németországot nézzük, a hol a kérdés már régóta vajúdik, 
azt látjuk, hogy a kérdés végleges tisztázása még nem jött létre. Itt a szónok 
részletesen ismerteti a német viszonyokat. Németországban a qualificatió 
kérdése (Berechtigungswesen) hatalmas motora a mozgalomnak, továbbá az 
is, hogy a középiskolának igen sok elágazása van. Nálunk ezek az okok nem 
forognak fenn. A qualificatió kérdése nálunk előbbre haladt megoldása felé. 
mint Németországban. Nálunk tehát nem oly sürgős a kérdés, mint Német
országban, a hol pedig szintén még nem jutottak kielégítő megoldáshoz. Az 
eszmék nálunk sem tisztázódtak eléggé, sőt még az alapelvekre nézve sem 
jött létre megegyezés. Tömérdek terv merült fel, de mind abban a hibában 
szenved, hogy egyik-másik reális szükségletnek nem tesz eleget. A reálgym- 
nasiumot a berlini nagy iskolai konferentia egészen el akarta ejteni, a latin 
s latin nélküli iskolák közös alsó osztályait (gemeinsamer Unterbau) hatá
rozottan elvetették. Szólónak az az impressziója, hogy a dolog nem sürgős, 
hogy az alapos reform nagyobb előkészülést kíván meg. A kik a minister- 
nek szemére hányják, hogy nem siet eléggé, nem fontolják meg. hogy ily 
nagy problémát nem lehet oly gyorsan elintézni.

A dolog lényegét tekintve, ő is a mai gymnasiumot tekinti az egységes 
középiskola típusának. Az egységes középiskola gymnasium legyen a szó 
modernebb, nem avult filológusi értelmében, s azért a kérdés a gymnasiumi 
reform kérdésére redukálódik. Egyébiránt rokonszenvez a kilencz-osztálvú 
középiskolával s a rajz fokozott tanításával.

A fakultativ tárgyak választására nézve végleges véleményt nem mond. 
de utal az e tekintetben Franczia-, sőt Németországban is megengedett lati- 
tude-re. Az egységes középiskola kérdésével junctim kell megoldani a pol
gári iskoláét is. A reáliskola adassék vissza eredeti rendeltetésének a szak
iskolához való előkészítésnek, azaz a polgári iskola alakíttassák át ilynemű 
iskolává. Az átmenetre és qualifikatióra nézve liberális megoldás barátja.

Csdky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister a tanácskozás 
folytatását az idő előhaladottsága miatt elhalasztja, de az utolsó szónok 
beszédére egy megjegyzést akar tenni. Szónok helyesen emlékezett meg arról, 
hogy a görög nyelv kérdésének tárgyalásánál ő azt a szempontot is felhozta, 
hogy a görög nyelv kérdésének megoldása előkészíti az utat az egységes 
középiskolához, de mielőtt ehhez a reformhoz hozzáfogna, előbb be akarja
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várni a nézetek tisztázását. Ezzel az ő akkori kijelentésével mostani eljá
rása nem áll ellentétben. Azóta két év folyt le. mely alatt a nézetek tényleg 
tisztultak. A külföldön sem ejtették el ezt az eszmét, ellenkezőleg közeledtek 
hozzá. Ő reá nézve az volt mérvadó, hogy a szakemberek paedagógiai s didak
tikai szempontból az egységes középiskola megalkotását lehetségesnek ismer
ték föl. Mihelyt ezt látta, megindította a tárgyalást. Tehát épenséggel nem 
mondható, hogy idó'eló'tti kísérletnek tétetik ki a középiskolai ügy. A szak- 
ianácskozás után véglegesen meg fogja állapítani a rendszert, melyet azután a 
közokta tási tanács, sőt kellő pub lica tiókka l a  n agy közönség elé is  fog 
v in n i, hogy minden vélemény nyilvánulhasson. Mostani eljárása tehát annyira 
nem ellenkezik előbbi nyilatkozatával, hogy ellenkezőleg azoknak egyenes 
folyománya.

H arm ad ik  nap (febr. 17.).
E napon hat tagja az értekezletnek nyilatkozott. A vallás- és közokta

tási minister pont 11 órakor nyitotta meg a gyűlést s mindenekelőtt szemé
lyes ügyben Medveczky Frigyesnek adta meg a szót.

M edveczky Frigyes a vallás- és közoktatásügyi minister tegnapi nyilat
kozata kapcsán tesz megjegyzést. Midőn ő tegnapi beszédében az egységes 
középiskola történeti fejlődését s a külföldi, különösen pedig a német viszo
nyokat (Németországban a mozgalom legerősebb) rajzolta, távol állott attól, 
hogy a minister előbbi nyilatkozatai s mostani eljárása közt ellentétet keres
sen. Ha skrupulusokat hangoztatott, arra nézve, vájjon az eszmék megtisztul
tak-e már eléggé s ha a szükséges óvatosságot a kérdés megoldásában hang
súlyozta, az nem vonatkozott a minister eljárására, hanem az egységes 
középiskola ama túlbuzgó, hírlapokban felszólalt híveire, kik a minister eljá
rásának tempóját lassúnak találják s a kik, mihelyt valamely kisebb állam
ban erre vonatkozó kísérletek történnek, azonnal követésre ajánlják. (Svájcz- 
ban, hol a városok autonómiája igen nagy, már harminezbáromféle szervezetű 
középiskolát számították össze.)

Ezekkel szemben tartotta szükségesnek az óvatosságot hangsúlyozni. 
Hálát mond a ministernek ama tegnapi nyilatkozatáért, hogy nemcsak itt az 
értekezleten indította meg az eszmék tisztázását, hanem a legszélesebb nyil
vánosság elé is fogja tervezetét vinni.

C sáky Albin gróf vallás és közoktatásügyi minister örömest veszi tudo- 
másúl, hogy az előtte szóló nem keresett ellentétet előbbi nyilatkozatai és 
mostani eljárása közt. Ő nem úgy mondotta, bogy a tanár úr találta föl ezt 
az ellentétet, hanem tartott attól, hogy ennek alapján mások találnak ilyet, 
a mi a tanár úr beszédéből könnyen lett volna deriválható.

K árm án M ór nem kíván túlterjeszkedni a kérdés gyakorlati részén, 
szervezeti oldalán, és a külföld hasonló mozgalmaira sem akar reflektálni. 
Elméleti fejtegetések, bármily következetesek is látszólag, nem győzhetnek 
meg senkit, míg a kiinduló pontok kérdésesek és ezek tisztázására nincs itt se
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alkalom, se idő. A külföldi intézkedéseket pedig csupán oly kísérleteknek 
vehetjük, melyek eredményén okulhatunk ; példájuk legföljebb megóvhat ben
nünket bizonyos extravagantiáktól, de az alól föl nem menthet, hogy magunk 
uj meggondolással találjuk meg a magunk viszonyainak megfelelő megoldást. 
Nem mellőzhető azonban a kérdés hazai múltjának tekintetbe vétele s erre 
bátorkodik felhívni a ministerium és az értekezlet figyelmét. A jövő őszszel 
lesz busz éve. hogy a közoktatásügyi, ministeriumban egy szűkebbkörű érte
kezletet tartottak a középiskolák szervezete tárgyában, ennek egyéb kérdé
seken kívül behatóan kellett foglalkozni az egységes középiskolával is. Akkor 
a kérdés igen actualis volt, mert a reáliskola, hatosztályú tanfolyamával, 
még nem tekintette magát a gymnasium versenytársának. Érdekes visszaem
lékezni nehány momentumára e tárgyalásoknak. Legelőbb is nem egy óvó hang 
hallatszott, hogy a reáliskolát nem szabad oly irányba terelni, hogy a gym- 
nasiumnak versenytársa lehessen. Majdnem ugyanazon szavakkal, melyeket 
itt hallhattunk, történt figyelmeztetés az iránt, hogy «az összeköttetés, mely 
a reáltanoda, mint előkészítő iskola s a polytechnikum közt az ideig fenn
állott, azután, hogy ez főiskolává, egyetemmé alakult s tudományos előké
szítést követ, többé fönn nem tartható» ; hogy «a polytechnikum, a tudomá
nyos műveltség érdekében kívánatos, hogy a gymn. legyen közös előkészí
tője minden tudományos pályának.» Hiában volt a figyelmeztetés. Akkor 
sajátságos félreértéssel azt hitték, hogy a reáliskola utján valami uj, prak
tikus szellem fog elterjedni a nemzetben, melyre az annyira rá szorul. Mikor 
aztán az értekezleten szóba került a reáliskola szervezete, több részről kíván
ták. hogy ne tegyék latin nélküli iskolává, kilátásba helyezve, hogy annak 
fejében az egyetemi pályák is megnyílnak tanulói számára. De a reáliskola 
akkori képviselői azt állították, hogy a magyar ember nem akar már latinál 
se tanulni. És igy egyebekben is megegyezik a mostani értekezlet az akko
rival. Szükségesnek mondták akkor is az előkészítő osztály felállítását, még 
pedig korántsem pusztán bizalmatlanságból a népiskola munkája iránt, 
hanem mindkét intézet javára: hogy általa a gymnasiumi oktatás 
módszeresebbé váljék s maga a népiskola felszabaduljon azon korlátolt 
felfogás alól, mely szerint országszerte még most is a középiskolák 
elemi osztályainak tekintik. A túlterhelés, az iskolai élet e kisértete 
is szóba kerülvén, kimondották volt, hogy jobb módszerrel lehetővé kell 
tenni, hogy a tanulók a tananyagot már az iskolában megtanulhassák és szabad 
óráikban a szülői házé lehessenek. Végre az érettségire nézve is, melyről itt 
mint az utolsó osztály réméről történt említés, oly kívánságokat hangoztat
tak, többek közt pl. hogy csak az utolsó osztály tananyagára szorítkozzék, 
melyekre ha életbe léptetik, most ráutalhatnánk, hogy csak húsz évvel később 
követne bennünket a porosz iskolaügy, a honnan ez intézmény eredt. A néze
teknek e találkozását azonban korántsem tartja még elégséges bizonyítéknak 
helyes voltukra nézve, azonban elég tanulság meríthető e tényből, ha meg
gondoljuk az azóta történteket. Mert nem valóságos megtérés volt-e előbbi 
nézetekről, midőn később a reáliskolák kívánságára mégis bevitték a latin 
nyelvet, legalább mint facultativ tárgyat a reáliskolákba ? És maga a görög 
tanítás iránti törvényes intézkedés szüksége is abból érthető, hogy az egy
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oldalúság. mely a reáliskolát egészen modern nyelvű iskolává tette, a másik 
irányban szintúgy általánosan kötelezővé tette a görög tanítást, a mi már plii- 
lologiai műveltségünk hiányai miatt sem volt igen ajánlatos.

Mai nap a maga részéről az egységes középiskola szervezésénél egye
dül a nemzeti közműveltség szükségleteit tartja szem előtt. Ezzel azonban 
nem egyedül a műveltség nemzeti elemeinek fontosságára utal, sőt róla bő
vebben nem is szól. Azért nem. mert magától érthető, s újabban úgyis jel
szó lett. De megjegyzi, hogy már jelenlegi tanterveink általános utasításai 
nyomatékosan rájuk utalnak, csakhogy a részletekben ez intentiói nem érvé
nyesülhettek'kellően ; ámde miért? Sajnos, de ki kell, mondani: azért, mert 
tudományos műveltségünk, tanáraink készültsége nem nyújtott elég alapot az 
ebbeli feladatainak teljesítésére. Sok tanár, még pedig a jelesebbek közül is, 
kérdezte akkor, midőn a magyar nyelv s irodalom óráit szaporították : mit 
csináljunk azzal a sok magyar órával ? Azóta az új tanári nemzedék nevel
kedett, mely ebbeli feladatát jobban ismeri; de fájdalmas megindulás nélkül 
nem szólhatni arról, hogy tudományos állapotaink mai nap sem támogatják 
eléggé az iskola munkáját. A mai nemzedék sem rendelkezik még segédesz
közökkel. Hogy csak egyet említsen, milyen baj pl. az, hogy az egyes tanul
mányokban a tanárok tájékoztatására ugyanazok az összefoglaló könyvek 
szolgálnak, a melyekből a tanulók tanulnak. Ezen tárgyak tanításának lehe
tőségét kell első sorban előmozdítani, úgy a mint ez a görögöt pótló tantár
gyaknál történt. Ha a ministerium csak fél annyi gondot fordít majd a magyar 
tárgyakra, nagyot fog lendíteni az iskolákon.

A nemzeti közműveltség szükségletét kettőben látja. Először is a magyar 
ifjúnak meg kell találnia a hazai középiskolában a művelődésnek mindazon 
elemeit, melyeket a külföld, a velünk versenyző, szellemi kapcsolatban álló 
nemzetek is fontosaknak tartanak. Nemcsak az ipar terén hanem a szel
lemi életben se legyünk tributáriusai a külföldnek. Őszintén megvallja, 
hogy őt a megindítandó reformban legelőbb is az a kérdés érdekli, minő sze
repet szánnak a klasszikus tanulmányoknak. Némi megnyugvására szolgál, 
hogy az eddigi felszólalók mindegyike a latin nyelv kötelező tanításán felül, 
a görögöt sem rendkívüli tárgynak, hanem compensatoriumnak jelezte. Csupán 
egy kívánsággal toldja meg : az elágazások szervezésével ne siessünk, ne erő
szakoljuk. Csak ott állítsunk görög tanfolyamot, vagy francziát. a hol arra 
alkalmas philologusunk van és a tanítás sikertelenségéről nem kell tartani. 
Semmiféle közérdek nem követeli, hogy mindenütt egyformán kellene szer
vezni a felső osztályok minden ágát. Még ott is, a hol már több mint 20 éve 
tesznek kísérletet a bi- s trifurcatiók rendjével, pl. Svédországban. 35 közép
iskola közt csak 18-ban van meg a humanus és a reális ág, 13-ban csak 
humanus. 4-ben csak reális; Norvégiában pedig épen csak 4 iskolában van 
meg mind a két irány. 10-ben csak egy van, a régi klasszikus. Fontoljuk 
meg, hogy minden iskolai reformra legelőbb is alkalmas tanárok kellenek, a 
kik nem állanak azonnal rendelkezésünkre.

A másik nemzeti szükséglet, hogy a művelődési eszközök mennél szé
lesebb körben álljanak a nemzet rendelkezésére. Itt az elv, hogy általánosabb
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szükségleteknek előbb s általánosabb körben s nagyobb mértékben kell 
eleget tenni. Evvel szemben hogy állunk ? A 150 gymnasium mellett még 
30 reáliskola van s csak 79 polgári iskola. Mind a három intézet, gym- 
nasiumi, polgári és reáliskola csak 7 helyen van; gymnasiumi és reál
iskolái 12 helyen, gymnasiumi és polgári iskola 20 helyen. Több mint 100 
helyen tehát, hol az elemi iskolánál magasabb iskola létezik, nincs más mint 
gymnasium. Kitűnik, mily kevéssé alapos a vád, hogy nem tudom miféle 
nisus miatt tódulnak annyian a gymnasiumba. Nincs más iskolájuk, nem 
mehetnek máshová. Elvben ki kellene mondani, hogy a hol polgári iskola 
még nincs, ott nem szabad gymnasiumot állítani. Jól tudom, hogy meg van 
ez elv keresztülvitelének a maga nehézsége, de kétségkívül útját kell állani 
annak a törekvésnek, hogy valamely kis városban nehány honoratior gyer
meke számára gymnasium szerveztetik. míg a város lakosai többségének a 
polgári iskola szolgálhatna leghelyesebben. Ha már bifurcatióra szükség van, 
ily helyen, a polgári iskolában volna létesítendő. Az a nehány gyermek, ki 
gymnasiumra készül, mentessék föl némely szakszerű gyakorlati irányú tárgy 
alól. mely nélkül polgári iskola nem képzelhető, s tanuljon ez időben latinúl. 
A gondolat nem uj s nem példanélküli. Nálunk is mutatkozott ily irányú 
törekvés, de megakadályozták, pedig inkább a csonka gymnasiumokat, melyek
nek értelmök nincs, ilyetén módon kellene átalakítani s hasznosítani. Olasz
ország pedig középiskoláinak legújabb rendjét, ép úgy állapította meg, hogy 
a felsőbb osztályokban, az úgynevezett lvceumokban nem ismer semmiféle 
szétágazást, míg az alsóbb osztályokban, a gymnasiumi és úgynevezett tech
nikus (polgári iskolai) tanítás bifurcatiója szerepel.

A szervezendő egységes iskola, a gymnasium, maradjon meg tudo
mányos előkészítő iskolának. Az egyetemre való felvételnél pedig a compen- 
satiós tárgyak ne jöjjenek tekintetbe, egy legyen a jogosultságuk. Sőt e 
tekintetben ajánlatos, hogy tovább is menjünk. Egyes vidékeken, a 
művelődési, különösen nyelvi nehézségek miatt, akár föl se állítsuk a 
compensatiós folyamokat; elég ott a közös tanítás helyes rendje. Arról az 
illusióról le kell mondanunk, hogy pl. Lúgoson és Debreczenben, Belényesen 
és Nagy-Enyeden egyformán lehessen tanítani. Tanterveink szervezetében 
első sorban a magyar vidékek szükségletei, nemzeti műveltségünk vezérlő 
feladatai álljanak szemünk előtt s ne sülyeszszük alá a követeléseket, mert 
mindenütt nem teljesíthetők. A közoktatásügy egészében kell egyöntetűségnek 
lennie, azonban bizonyos szabadságot, eltérést is meg kell tűrni tudni a kere
ten belül; ezt tekintettel a létező különbségekre mindenütt meg is szokták 
tenni s az újabb porosz szervezés, mely tervileg az előbbi időknél inkább 
megköti az intézetek kezét, szervezeti szempontból meg szabadabb alakulást 
enged. Mi legkevésbbé zárkózhatunk el az egyes vidékek művelődési különb
ségek elől, különben épen azok szellemi fejlődése szenved általuk, a melyek 
leginkább követelik gondjainkat, a magyar vidékek értelmi és erkölcsi emelése.

Hofer Károly szintén örömmel üdvözti a minister intentióját és óhajtja, 
hogy az egységes középiskola létrejöjjön. Szóló ezideig a reáliskolák védője 
volt, habár a gymnasium kiváló jelességét mindenkor szívesen elismerte.
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Gvmnasiumokból került ki és utóbb is leginkább nyelvi, irodalmi és törté
nelmi tanulmányokkal foglalkozván, hajlamai tulajdonkép a gymnasium felé 
vonzották, de mivel még 1858-ban egy kitűnő reáliskolánál, a budainál nyert 
alkalmazást és azóta folyton a reáliskola szolgálatában állt, itt egy latinnél
küli modern iskola hatására nézve tapasztalatokat tett, melyek meggyőzték 
arról, hogy a reáliskola utján is meg lehet az általános műveltséget szerezni 
és az életben vezető szerepre jutni. Tanulóink tudniillik nemcsak a poly- 
technikumon, hanem utóbb az élet gyakorlati pályáin is megfeleltek és közülök 
többen ma igen kiváló állásban működnek. E tapasztalat folytán meggyőződésévé 
vált, hogy a latin nélküli reáliskola a gymnasium mellett hasznos, sőt szük
séges intézet: elvonja a gymnásiumból azokat, kik más hajlandóságuak és 
őket a reáliskolában szerzett ismeretek alapján az élet gyakorlati pályáira 
vezeti. Azt vetették többször szemére, hogy importált intézetek, ez igaz; de 
akkor, a német kormány idejében t. i. alig létezett intézet, mely importált 
ne lett volna; de meg kell említeni, hogy ha akkor magyar kormányunk 
van, ez is fölállította volna a reáliskolákat. Hiszen tudjuk, hogy ez iránt a 
magyar országgyűlés rendjén már 1832/6-ban tanácskoztak, föliratot intéz
tek a kormányhoz, melyben kérték, hogy az ország nagyobb városaiban 
latinnélküli reáliskolákat állítson föl, a fővárosban pedig egy polytechnikumot, 
a szükséges pénzt felajánlották stb., de a kormány a kérelmet visszautasította, 
mi nem csekély indignatiót keltett, s midőn egy újabb feliratot terjesztettek föl, 
ennek az volt az eredménye, hogy végre 1846-ban a «József-ipariskolát» 
léptették életbe. Ezt csak azért említi, hogy kimutassa, miszerint a magyar 
nemzet a reáliskolákat már sokkal előbb óhajtotta. Ez iskolák keletkezésük 
idejében nagy népszerűségnek örvendettek és igen látogatottak voltak. A 
nagy óraszám, mely a gymnasiumban a classikai nyelvek tanítására fordít- 
tatott, sokakat visszariasztott s úgy vélekedtek, hogy ez időt jobban fordít
hatják reál tantárgyak megtanulására, a melyekre jövendő pályájukon inkább 
lesz szükségök. Idővel azonban a polytechnikum kibővült és követelései az 
előkészítő reáliskola iránt nagyobbak lettek; ennek folytán a reáliskolát is 
ki kellett bővíteni ; nyolcz osztályúvá vált, de most is latin nélküli maradt, 
mert nem hittük, hogy ekkor a latinra megkivántató nagy óraszám mellett 
a nélkülözhetlen reáliáknak kellő időt szentelhessünk. Habár tanulóink a 
szellem ideál kiképzésében mögötte maradtak a gymnasiumbelieknek, a kik 
humán tárgyakra sokkal több időt fordítanak, a tanítás eredménye mégis 
általán kielégítő volt. Ámde tény, hogy a reáliskolák nem voltak képesek a 
nemzet sympathiáit igazán kivívni s a fővároson kívül nem igen voltak 
látogatottak. Már pedig, ha valamely intézmény nem rendelkezik azzal a 
rokonszenvvel, mely szükséges annak felvirágoztatására, akkor azt reformálni 
kell. E reformot az egységes középiskola fogja eszközölni, a mely oda törek
szik, hogy a gymnasium humán tantárgyak felvétele mellett a gyakorlati 
életben szükséges reáltárgyakat és a franczia nyelvet is felvegye és a mini
ster bölcs intentiója szerint fel is fogja venni, úgy hogy a reálirány — 
korunk egyik követelménye — meg lesz óva. Ez uj iskola megalkotása nem 
lesz könnyű munka, de gondosság és jóakarat meg fogja teremteni. A kivitel 
tekintetében szóló a többség véleményéhez csatlakozik.
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A lexander  Bernát: Ha pusztán szavazattal kellene dönteni, nem szó
lalna fel, mert azokat az eredményeket, melyekhez ő eljutott, már mások is 
kifejtették, de minthogy véleményadásra vagyunk hivatva, ő is, de pusztán 
az elvi kérdésekre nézve, nyilatkozik.

Az egységes középiskola eszméjének híve, habár nem könnyű szívvel 
fogadta el. Előtte van a reáliskola kész szervezete, melyet soká úgy tekintett, 
mint a jövő iskoláját. El fog jönni az az idő, habár még távolnak látszik, 
mikor a classikus nyelvek ki fognak szorulni a középiskolából. Ez a fej
lődés iránya. A reáliskolában látta a trónörököst, mely valamikor a gymnasium 
örökébe fog lépni. Nem akasztjuk-e meg e fejlődést, ha most a reáliskolát 
megszüntetjük ? A külföld példája is előtte állott. Mind Francziaországban. 
mind Németországban igen élesen váltak el a reálirányos és gymnasiális 
intézetek, újabb időben élesebben mint valaha.

De nem zárkózhatott el az egységes középiskola mellett szóló okok 
elől, minő a pályaválasztás későbbre halasztása s a műveltség szellemegy
sége. Ezekhez hozzácsatolja még a következő okokat: A nagy nemzetek 
megengedhetik maguknak a különböző irányú képzés luxusát, nekünk össze 
kell tartanunk intelligencziánkat, hogy egységesen nevelve azt, annál erőseb
ben fejleszthessük. Nem szabad a kisebb számú erőket szétforgácsolnunk. 
Továbbá nyíltan ki kell mondani, hogy a reáliskolák bármily hasznot is 
hajtottak, nem feleltek meg egészen magasabb czéljuknak. A humán képzés 
szenved bennük. A tanulókban nem bírják a stilus érzéket, a történelmi fel
fogást kellően kifejteni. A modern nyelvek tanítása sem ér el kellő eredményi.

Végül a reformot a reáliskola és gymnasium mai helyzete is paran
csolja. A reáliskolában a latin nyelv facultativ tanítása, mely most már 
mindenkinek megengedtetik, valóságos túlterhelést okoz. A latin nyelvet nem 
lehet mellékesen, a reáliskola többi tárgya mellett tanulni. A görögöt pótló 
tanítás pedig szakadást vitt be a gymnasiumba. Kitűnt, hogy oly irány
ban, minőben a görög pótló cursus tanítványait tanítják, valamennyi 
gymnasiúmi tanulót kell vezetni. Nem szabad a görögül tanulókat azzal 
büntetni, hogy nem tanulnak annyi magyart, mint a görögül nem tanulók, 
hogy nem tanulnak görög irodalomtörténetet, görög műveltséget, görög régi
ségeket. A görög pótló tanfolyam részben oly becses dolgokat honosított meg, 
melyeket általánosítani kell. Mindezeknél az okoknál fogva úgy látja, hogy 
sem a mostani állapot fönn nem tartható, sem a reáliskolából nem mehe
tünk át egyszerre a jövő azon iskolájára, mely a classikus nyeltanítást 
mellőzheti. De oda elvezethet az egységes iskola s azért pártolja a reformot, 
kívánatosnak, sőt sürgősnek tartja.

De hogyan történjék a reform ! A mai gymnasiumot egyszerűen fen- 
tartani nem lehet. De tantervébe nem is lehet új tárgyakat belegyömöszölni. 
Mert ne ámítsuk magunkat. A tanterv készítése más, mint koczkázott papi
roson az egyes négyzetekbe b'eirni az óraszámot az egyes tárgyakból, mely 
mesterséget nálunk nagyon szeretnek gyakorolni s melyben nagy ügyességre 
is tettek szert. Eszméből kell indulni, kielégíteni minden jogos szükségletet 
s a jövő fejlődés útját nyitva hagyni. Nem marad más hátra, mint mérsé-
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kelt elágazás a felső osztályokban, oly értelemben, mint Heinrich Gusztáv 
mondotta, hogy az egyes ágak ne élvezzenek külön jogosultságokat. Nem 
bifurcatio, hanem compensatio.

A jövő egységes középiskola volna: kilencz osztály, tudniillik egy 
előkészítő-osztálylyal, a negyedik elemi helyett. A latin mindenkire kötelező, a 
harmadik osztálytól kezdve. Minden további új nyelv csak két évi időközben 
kezdessék meg. A hatodiktól, esetleg a hetediktől kezdve választ a tanuló a. 
görög, franczia s természettudományok közt, főleg a chemia bővebb tanulását 
nem akarja szónok a középiskolában lehetetlenné tenni. Végűi mint nem 
egészen ide tartozó dolgot, de a fontos alkalmat megragadva, említi a philoso- 
phiai tanulmányok sanyarú helyzetét hazánkban. Németország lemondhat a 
philosophia tanításáról a középiskolában, az ott nem veszélyezteti a philosophia 
ügyét. Ha azonban mi a középiskolában nem ébresztünk hajlamot a tárgy 
iránt, ha nem tanítjuk az alapelemeket, akkor ne reméljük, hogy a philosophiai 
szellem fel fog lendülni hazánkban. A mi az iskolák szervezését illeti, Kár
mán szavai után nem szükséges bővebben hangsúlyozni, hogy az iskoláknak 
bizonyos szabadság adandó meg, már a végett is, hogy az iskoláknál bizonyos 
individuálitás fejlődhessék ki.

L engyel Sándor. Az egységes középiskola kérdése arra hívatott jeles 
szak- és tanügyi férfiak által annyira tisztáztatott, hogy ő, ki inkább azért 
szólalt fel, hogy az egységes középiskola mellett a polgári iskola helyét és 
feladatát jelölje meg és az észrevételekre válaszoljon, a melyeket egyes fel
szólalók a polgári iskolákra tettek, a tanácskozásnak újabb irányt nem 
adhat. Az egységes középiskola kérdését nemcsak a bel- és külföldi tan
ügyi irodalomban megindult nézetnyilvánítások hozták napirendre, hanem 
maga a nagy közönség is, melynek nálunk igen jó és természetes érzéke van 
minden jó, szép, igaz és hasznos iránt. A nagy közönség a középiskolák 
közűi gyermekeinek nevelésére inkább választotta a gymnasíumot, mint a 
reáliskolát; azért mert az elsőből gyermekei mindenféle szakpályákra lép
hetnek, míg a reáliskolából nem. A reáliskolák, míg hat évi tanfolyamúak 
voltak és a gyakorlati életre is előkészítettek, a közönség által jobban fel 
voltak karolva, mint a gymnasiumok, mert tanfolyamuk két évvel rövidebb 
volt és így az onnét kikerült ifjak előbb juthattak kenyérkereső pályára. 
Mióta a reáliskola 8 osztályúvá lett, a gymnasium és reáliskola versenytár
sakká váltak, melyben előreláthatólag a reáliskola, minthogy csak külsőleg, 
de nem egyszersmind belsőleg lett középiskolává, lett a vesztes.

Ennek a következménye, hogy reáliskoláink nagy részében — egy-két 
kitűnő fővárosi reáliskolát kivéve — a felső osztályokban a tanulók száma 
igen csekély, míg az alsó osztályokban — mert a nagy közönség tévesen 
azt hiszi, hogy a reáliskola ma is gyakorlati, és e tévhitben őt megerősítik 
a hivatalos nyilatkozatok is — a tanulók száma nagy. E körülmény a reál
iskolát a polgári iskola versenytársává tette. A versenyben a polgári iskola, 
lehetett volna a vesztes, mely a reáliskola gyakorlati irányát és hat évi tan
folyamát örökölte, de nem egyszersmind ama kedvezményeket, a melyekkel 
a reáliskola fel volt ruházva.
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A polgári iskolák észrevevén nehéz helyzetüket, hogy visszavivják a 
gyakorlati pályákra készítő jellegüket, a mellett, hogy a gyakorlati életben 
szükséges ismeretek alapján általános műveltséget nyújtanak, igyekeztek 
szakiskolákhoz kapcsolódni, mi által ugyan a polgári iskolák 5. és 6. osztá
lyának fennállása problemeticussá vált, de a polgári iskola eredeti rendel
tetése. hogy az ipari és kereskedelmi pályára neveljen, mert hiszen az iparos 
és kereskedő sem lehet el bizonyos fokú általános műveltség nélkül, a közön
ség előtt világosabbá lett és az eddigi középiskolák mellett egy harmadik 
középiskola fejlődött ki, mely ma népesebb, mint a reáliskola.

Az eddig felszólaltak némelyike azzal is vádolja a polgári iskolát, 
hogy a középiskolával coquettiroz, ő ellenkezőleg az eddig nyilvánított 
nézetekből azt merítette, hogy a középiskola coquettiroz a polgári iskolával, 
midőn jelenleg is az a terv, hogy az új középiskola alsó 4 évi tanfolyamú 
tagozata bizonyos befejezett egészet nyújtson azok végett, a kik gyakorlati 
pályára lépnek, vagy a mostani középiskola nem iskolája azoknak is, a kik 
a számvevőségi, pénztárnoki és más alsóbb rendű hivatalokba lépnek ? 
A középiskola egyéb kedvezményeiről nem is szól.

Nem fogadhatja el az itt felmerült ama téves állítást sem, hogy a közép
iskola nyűgétől a polgári iskola útján szabadulhat meg, mert a polgári isko
lának úgy. mint a középiskolának meg van a maga közönsége; növendékeit 
úgy, mint a középiskola az elemi népiskola IV. osztályából kapja; az a 
tanuló, a ki nem boldogul a középiskolában, nem boldogul a polgári iskolá
ban sem, mert mindenik iskolában tanulni kell; azoknak a száma, a kik a 
középiskolában nem boldogulván, a polgári iskolába lépnek át, elenyészőleg 
csekély, így példáúl a II. kér. polgári iskola négy osztályának 350 tanulója 
között nincs több húsznál; azok. a kik a középiskolában szerencsétlenül 
járnak, legnagyobb részt nem a polgári iskolában, hanem a tanoncz-iskolában 
találhatók és ez igy van jól.

Minthogy az egységes középiskolában a polgári iskolának hely fentartva 
nincs, de nem is lehet, azt négy osztálylyal és ott, a hol lehetséges, szak
iskolákkal kapcsolatban kell szervezni.

Igen helyes ama nézet is, hogy ott, a hol algymnasium vagy alreál- 
iskola van, a mit különben a népoktatási törvény végrehajtása ügyében 
kiadott ministeri utasítás is meghagy, az algymnasium vagy alreáliskola 
rábeszéléssel polgári iskolává volna átalakítandó és előbb kell valamely helyen 
polgári iskolát állítani és csak azután középiskolát.

Az egységes középiskola létesítését helyesli és ama nézethez csatla
kozik, hogy az elemi népiskola negyedik osztályához kapcsolódjék, ne a har
madik osztályhoz, mert emez osztályban az a tananyag még nincs egészen 
befejezve, mely teljesen az elemi iskola sajátja; a gyermekek nagy része még 
jól Írni és olvasni nem tud, a számolást is csak egész számokkal tudja 
1000-ig és nem szeretné, ha az elemi oktatásba szaktanárok avatkoznának ; 
az egységes középiskola legyen 8 osztályú, mint a jelenlegi gymnasium; 
ennek tanterve átalakítható úgy, hogy a reáliákból valamivel többet nyújtson 
mint eddig, mert a latin nyelvre mint holt nyelvre nem tartja szükségesnek
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a heti 49 órát akkor, midőn a német nyelvre csak heti 18 óra is elég. A latin 
nyelvi órákból egy rész a görög vagy franczia nyelvre volna fordítható. 
Helyesli azt a tervet is, hogy a szükségletekhez mérve az egyik középisko
lában csak a görög, a másikban csak a franczia nyelvet tanítsák.

Az egységes középiskolának neve gymnasium lehet és mivel felvette
tett az a kérdés is, vájjon nem volna-e tanácsos a polgári iskola nevét a. 
közönség kedvéért megváltoztatni, javasolja, bogy az a német cMittelschule» 
mintájára középiskola  nevet kapjon.

K önig  Gyula félreértett szavait magyarázza. О a polgári iskola fejlő
désének barátja, nem tekinti csak drainage-csőnek a középiskola alkalmatlan 
elemeinek levezetésére. Ez abból is kitűnik, hogy az egyéves önkéntességi 
jogot is meg akarja nekik adni. Félreértésre az adhatott alkalmat, hogy azt 
mondta, a polgári iskolák által a középiskola szabadul nyűgétől. De ezzel 
csak azt mondta, hogy bizonyos tanulók nem bírják el a középiskolai meg
terhelést, anyagi tekintetben sem. Ez a másik intézet becsét nem devalválja.

Veredy Károly. A nép- és polgári iskola szempontjából akar a kérdés
hez hozzá szólni. Már konstatáltatott, hogy a népiskola nem készít elő a 
középiskolára. Továbbá panaszolták, hogy a tanulók, a kik a népiskolából 
kikerülnek, gyakran lusták a gondolkodásban. Ennek oka az, hogy a közép
iskolára készülők együtt taníttatnak a többiekkel. Külföldön a bajon úgy 
segítenek, mint itt is ajánltatott, előkészítő osztályokkal, de úgy is, hogy 
vannak ingyenes és fizető tanfolyamok, mely utóbbiakban a középiskolára 
készülők alkalmas tanításban részesülnek. Az előbbi mód mellett ezt az 
utóbbit is ajánlja figyelemre. A polgári iskolákat illetőleg örömmel látja, 
hogy ennek kérdését nem vonják be az egységes középiskola keretébe. A 
polgári iskolák eddig azért nem feleltek meg czéljuknak, mert nagyon kaczér- 
kodtak a középiskolával és gyászos eredménynyel sok helyütt latint is 
tanítottak. A polgári iskola ne akarjon középiskolát játszani. A ki nem bol
dogul a középiskolában, boldogulhat a polgári iskolában; igen derék iparos 
lehet belőle. A polgári iskolák gyakorlati irányban fejlesztendők, négy osz- 
tálylyal, melyek fölé szakiskolák helyezendők.

Cherven Flóris. Miután a polytechnikum rektorának nyilatkozata el
oszlatta azt az aggodalmát, vájjon a polytechnikumnak nincs-e szüksége külön 
középiskolára s két reáliskolai szakférfiú nyilatkozata többi aggodalmát is 
eloszlatta, lehetségesnek tartja az egységes középiskola létesítését. De szük
ségesnek is látja, mert a megcsökkent idealismust a humaniórák intensivebb 
ápolása adhatja vissza a középiskolának. Azért nem akarja a reáliákat 
száműzni a középiskolákból, sőt a chemiának s rajznak fokozottabb tanítását 
tartja szükségesnek. A tanfolyam kilencz évből álljon, a két alsó osztály 
adjon tisztán magyar nevelést, a harmadikban kezdődjék a latin tanítás, az 
ötödiktől kezdve a görög vagy franczia compensatorikus mérvben. A görögre 
súlyt helyez, már csak azért is, hogy a külföldi egyetemek ne záródjanak el 
tanulóink előtt. Azért az érettségi tárgyául is óhajtja.
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Negyedik nap (febr. 19.).

Az értekezletet 10 órakor a távollevő minister megbízásából 
Berzőviczy Albert államtitkár nyitja meg.

H o m a n n  Ottó. Az eddigi beható fejtegetések után csak tallózásra és 
nézetének rövid egybefoglalására szorítkozik. Az egységes középiskola esz
méje az iskola dualistikus szervezése óta folyton napirenden van; ennek 
okai különfélék ; a hasonló tárgyú mozgalom a külföldön, a pályaválasztás 
nehézsége s a qualificatio különbözősége, végül a nem kielégítő siker a 
középiskolai oktatásban, bár a haladást a jelenlegi középiskolánál épen a 
minister jelentésében elismeri. Egyik mélyebben fekvő oka a dualistikus 
középiskola czélja definitiójában rejlik, melyet az 1883-iki törvény állapít 
meg, mert a reáliskola a modern idegen nyelvek behatóbb mívelése által 
a középiskola czélját nem valósította meg, nem valósíthatta meg, sőt az álta
lános culturalis és nemzeti szempontból nem is kívánatos; egy másik mélyeb
ben fekvő ok a polgáriskola kérdésében van ; ez iskolát vagy nem szervez
ték. a mi az iskolalátogatási kötelezettség mellett visszahatott a közép
iskolára, vagy szervezték, de hiányosan — ez iskolának gyakorlati irányban 
szervezése, egyes vidékek érdeke szerint gazdasági, ipari, kereskedelmi stb. 
folyamokkal betetőzése elsőrendű szükség. De e szervezés a középiskola 
keretében nem lehetséges. Ez specialis rendeltetésének megfelelően a mai 
gvmnasiumból. mint alapból induljon ki. Valamint végczélja a magyar cul
tura, középpontja a magyar nyelv s irodalom, ide értve a történelmet s a 
világirodalom termékeit fordításban, legerősebb támaszai a helyes gondol
kodást biztosító latin nyelv s mathematika, ezek mellé sorakoznak culturalis 
jelentőségök szerint a többi tárgyak. Tartama 9 év legyen az intensiv taní
tás s az idegen nyelvek fokozatos behozatala érdekében, a fölvétel a nép
iskola 3-ik osztályából is történhessék, de a fölvételi vizsgálat több okból 
felújíttassék. Menete egységes legyen, minden tagozat és részlegesen össze
foglaló vizsgálat nélkül — a görögpótló tanfolyam föntartandó. Az érettségi 
vizsgálat nagyjában a mai terjedelemben föntartassék. de a latin scriptum 
nélkül.

Веке M anó éppen úgy, mint Hofer igazgató és Alexander Bernát 
az egységes középiskola létesítését épen a reáliskola szempontjából, mely
nek létjogosultságát az 1890. XXX. t.-cz. erősen megingatta, elodázhatatlan- 
nak tartja. Csak az egyes részletekre tesz megjegyzéseket, a melyek a tár
gyalás folyamán felmerültek. Első ilyen kérdés, hogy 8 vagy 9 osztályú 
legyen-e az új iskola. Egyéni impressiói alapján a 9 osztályos mellett fog
lalna állást; de felemlíti azt, hogy 42 ezer középiskolai tanulóink közűi 
2b ezer szülei nem laknak iskolával rendelkező helyen és hogy ilyen helye
ken Magyarországnak csak lP/a millió lakosa van, a kik már is aránylag 
sokkal csekélyebb mértékben veszik az iskolát igénybe, mint azok, a kik 
iskolával rendelkező helyen laknak. E szülőknek rendkívül nehezükre esnék 
gyermekeiket még egy évvel korábban elküldeni a szülei háztól és nagy 
anyagi áldozatukba kerülne az iskolai idő megnyújtása. Felhozza azt is, hogy
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az iskolák túltömöttsége is fokozódnék, ha korábban állíttatnának a szülők 
azon kérdés elé, hogy elzárják-e gyermekeik elől a tudós pályát vagy ne ? 
Hogy pedig a túltömöttség minő veszélylyel jár a tanulókra, annak feltün
tetésére megemlíti, hogy olyan első osztályokban, a hol 35-nél kevesebb 
tanuló volt, 240/0 bukott meg, ellenben azok közül, a kik oly szerencsétlenek 
voltak, hogy 60-nál nagyobb létszámú osztályba kerültek, majdnem 32°/0 
bukott meg. Ezért a 9 osztályt nem pártolja. A la tin  nye lv i oktatásra vonat
kozólag megjegyzi, hogy mindenütt természetes vonzódás mutatkozik a latin 
nélküli iskolákhoz. így pl. hazánkban 10 év alatt a gvmnasiumi tanulók száma 
alig változott, ellenben a reáliskolai és polgáriskolai tanulók száma ez idő 
alatt, a nélkül, hogy számbavehető iskolaszaporulat lett volna, 75°/0-kal nőtt. 
Általában az iskolaügy rendezésénél nem szabadna a belépő tanulóknak 
csupán azt az Ve-®4 figyelembe venni, a mely érettségi vizsgálatot fog tenni. 
A 11 ezer első osztálybeli tanuló közül az ötödiket nem éri el 4 ezer és 
akárminő szükségesnek is tartja a latin nyelv és irodalom ismeretét azok
nak, a kik tudós pályára lépnek vagy mint hivatalnokok szolgálják a magyar 
társadalmat; de azok részére, a kik az életbe vagy szakiskolákba lépnek, 
a latin tanulást feleslegesnek, sőt bizonyos tekintetben károsnak mondja. 
Azért elvül azt kívánná, hogy a latin tanítása ott kezdődjék, a hol a tanulók 
a szakiskolába vonulnak. Hogy azonban ez ne essék oly korra, a midőn 
már az irodalmi művek iránti érdeklődés kezd fejlődni, azért inkább a har
madik osztályt végzett tanulóknak kellene a szakiskolákat és a tanítóképző 
intézetet megnyitni. A fu rca tió ra  vonatkozólag megjegyzi, hogy minden 
olyan furcatiót, mely a tanulók egy része elől elzárná egyik-másik pályát, 
a mai állapothoz képest is visszaesésnek tart, mert a mai gymnasium és 
latint tanító reáliskola a theologiai és philologiai pályától eltekintve, a melyre 
való hajlandóság úgyis igen korán jelentkezik, minden pályára képesít és a 
reáliskola azon tanulói, a kik latin tanfolyamban részt vehettek, majdnem 
mind részt is vettek. Csatlakozik König tervezetéhez, mely szerint a tanulók 
egy része görögre, másik része francziára kötelezendő. Természettudományi 
külön tanfolyamot methodikai tekintetből nem tart létesíthetőnek, mert akkor 
a közös tanítás lehetetlen, Végül a reá liák  érdekében szólal fel. Igazat ad 
Könignek abban, hogy a polytechnikumnak külön iskolára nincs szüksége, 
mert hiszen a 8 osztályú reáliskola is elsatnyult, mikor csak a polytechnikum 
előkészítő iskolája volt és új életre csak akkor ébredt, mikor az egyetem 
kapui is megnyíltak előtte; de a mai gymnasiumi tanítást a természettudo
mányi tárgyakban nem tartja elégnek. Hivatkozik Krieschre és Klimmre, 
a műegyetem előző rectoraira, a kik több természettudományi ismeretet kíván
tak. О csak nagyobb fejlettségét kívánja az érzékeknek és a természettudo
mányi és mathematikai gondolkozásnak. A térszemlélet nem fejlődhetik ki. 
mert a stereometria majdnem kizárólag а VII. osztályban taníttatik, a hol 
a mathematikára 3 heti óra van és a stereometria mellett még olyan 
algebrai anyag is szerepel, a mi a reáliskolában maga heti 4 órát vesz 
igénybe. Az ábrázoló geometriát a térszemlélet fejlesztése érdekében szük
ségesnek tartja, nem ugyan külön tárgyként, hanem a mathematikával kap
csolatban. A reális tárgyak közül a geographiára és a chemiára, mely nem
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■csak paedagogiai fontosságánál fogva, hanem gyakorlati alkalmazásánál fogva 
is kiváló jelentőségű a tanításban és pedig nem is annyira a technikusok 
és orvosok, mint a jogászok és közhivatalnokok szempontjából, nagyobb tért 
kíván, mint a mai gymnasiumban van.

K önig  Gyula, mint a műegyetem rektora személyes megjegyzés tárgyává 
teszi, a mit az előtte szóló rektori elődjeire vonatkozólag mondott. Kriesch 
János rektori megnyitójában az egységes középiskolát kívánta s egyik legelső 
előharczosa volt az eszmének. S z ily  Kálmán a classicus nyelvek tanulásán 
keresztülment tanulókat jobban szerette, mint a reáliskolából kikerülteket. 
K lim m  a reáliskola barátjának mondotta magát, de a régi reáliskolát értette. 
Érdekes az, hogy a mely tanárok az I. és II. évfolyambeli polytechnikuso- 
kat tanítják, a gymnasiumból kikerülteket jobban szeretik ; a kik a későbbi 
tanfolyambelieket tanítják, barátjai a reáliskoláknak, mert azt hiszik, hogy a 
reáliskola jobban előkészítheti a növendéket. A külföldi nyilatkozatokban is 
ez a körülmény döntő. Ismétli, hogy az ábrázoló geometria nem a közép
iskolába való; tudja, hogy ezt haeresisnak fogják tekinteni; de meggyőző
dése szerint az ábrázoló geometria a középiskolai fokon nem segíti elő a 
térszemléletet. Nem is foglal helyet az új porosz tantervekben.

R om bauer Emil elismeri, hogy az eddigi fennállott két középiskola 
helyét egygyel betölteni, mely bár nem készít elő minden tudományos pályára 
egyaránt, de melynek záróvizsgálati bizonyítványa minden felsőbb tanul
mányra jogosít, középiskolai oktatásügyünk terén haladást jelentene s örömest 
üdvözli az ily értelemben contemplalt új középiskolát. Az új egységes közép
iskola lényegileg nem lehet más, mint a mai gymnasium. A létesítendő 
nagy reform tehát valójában a reáliskolai intézmény eltörlése s a leghiva- 
tottabb tényezők nyilatkozatai után nem kételkedik, hogy az immár befejezett 
tény. Csak fájdalmasan tud e tényben megnyugodni, mert véleménye szerint 
a reáliskola jobb volt hírénél. A jövő középiskolája a mai gymnasium nem 
lehet változatlan alakban, azt reformálni kell oly irányban, hogy az ne csak 
ismereteket nyújtson, de tanítsa azok alkalmazását is, tanítson látni, észlelni 
és kiséreletezni is. Ez okból kötelező tantárgyként be kell vinni a rajzot, és 
pedig úgy a geometriai, mint a szabadkézi rajzot, az ábrázoló geometriát is. 
megengedve, hogy a műegyetemnek nincs rá szüksége, de szüksége van rá 
épen annak, ki nem ott folytatja tanulmányait. Kívánatosnak mondja, hogy 
az új iskola 9 osztályú legyen s azt kívánatosnak tartja az elemi iskola 
érdekében is, melynek tanterve ez által tervszerűbbé tehető. A 9 osztályú 
középiskola ß-ik osztályától kezdve a compensativ cursusok felállítását kívána
tosnak tartja, hogy az iskola tanulói individuális hajlamaira s tehetségeire 
tekintettel lehessen. Eötvös indítványához csatlakozik, hogy három ily tantárgy 
legyen, de ezen intézmény létjogát elveszti, mihelyt nem minden iskolán 
szerveztetnek tényleg is e tanfolyamok. A német nyelv tanítása a latin előtt 
kezdessék meg, s két éven át csupán az idegen nyelv taníttasék és pedig 
tetemes óraszámmal, két évvel később csatlakozzék hozzá a latin s már most 
az lép előtérbe ismét 2 évre, hogy aztán a görög illetőleg a francziának
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engedje át egy időre a legnagyobb óraszámot. Fel- és algymnasiumra való 
tagozást nem tart kívánatosnak.

A mai heti óraszámot leszállíthatónak nem tartja, ez nem okoz túl
terhelést. sem nem akadályozza a testi nevelés gondozását. Természetesnek 
találja s fölöslegesnek annak kiemelését is, hogy az iskola jellege minden izében 
nemzeti legyen, de nem fogadhatja el jogosultnak a vádat, hogy iskolánk ma 
nem az. Az iskola e czélra a múltban is mindent felhasznált, a mit nemzeti 
közmivelődésünk nyújtott. Szégyenletes, hogy magyar történeti munkát tanít
ványaink kezébe nem adhatunk, de adunk nekik franczia könyvet, mely 
hazánk történetét Írja le, de ezen bajok oka nem a középiskola, az köteles
ségét e téren eddig is megtette s azt teljesíteni törekedett. Végűi áttér a 
tervezett reform módozatainak megbeszélésére s utal a közoktatási állapotainkról 
szóló utolsó ministeri jelentés adatai alapján az úgy quantitativ mint qualitativ 
irányban beállott apadásra a tanárokat és tanárjelölteket illetőleg, kimutatva, 
hogy alig egy szakmában végez annyi, a mennyi minden évre szükséges. 
Egyes szakmában egyáltalán nincs is többé jelölt. Ennek okát a tanárok 
elégtelen fizetésében látja, melynek tetetemes emelése halasztbatlan szükség, 
melynek elmaradása intellectuális államcsődre vezet, melyet a financiálisnál 
is veszélyesebbnek tart. Ily körülmények között nem tartja physikailag sem 
lehetségesnek, hogy a reform egyszerre valósíttassék meg, véleménye szerint 
fokozatosan volnának az intézetek átalakítandók.

S zász  Károly megjegyzi, hogy az ő nézete nem az, hogy a latin és 
német egyszerre kezdessék meg, hanem hogy a megkezdett nyelv azután 
végig taníttassék. Szerinte az I—II-ban tanítsák csak a magyart, a IH-ban 
kezdjék a latint, az V-ben a németet, csak a VII-ben a görögöt s compen
sative a francziát. A heti óraszám a VlI-től kezdve 25 legyen, 20 az általá
nosan kötelező s 5 a compensatiós tárgyra, nem számítva a tornát és val
lástant.

P etzev iczy  Albert államtitkár megjegyzi, hogy Rombauer tán kissé 
túlsötét színekkel festette a tanárok anyagi helyzetét. Ő is szükségesnek 
tartja e helyzet javítását s a kormány rá is lépett ez útra. midőn az állami 
tisztviselők fizetésének rendezéséről szóló ismeretes törvényjavaslatba a 
tanárokat is befoglalta. Megjegyzi azonban, hogy az állami tanárok fizetése 
még mindig kedvezőbb, mint az autonom felekezetek intézeteiben alkalmazott 
legtöbb tanáré, továbbá, hogy az állami tanárok helyzete más hivatali állá
sokban alkalmazott állami tisztviselők helyzetével szemben nem mondható 
mostohának.

Eötvös Lóránd báró megegyezik abban, hogy a mi a tanárságra 
készülőket illeti, oly fogyaték kezd mutatkozni, mely tényleg aggodalomra 
ad okot. Az államtitkár említette, hogy a tanárok fizetése arányban van 
a többi tisztviselők fizetésével és hogy a javításra is előkészületek történtek. 
Ezt készséggel elfogadja, csakhogy azért a baj tényleg fennáll s ezen nem 
is segíthetni csakis fizetésemeléssel. Gondoskodni kell a tanárok szellemi 
s anyagi haladásáról. Ez a gondoskodás abban áll, hogy 1. csak miután
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kellő kiképzést nyertek, vigyük őket erre a pályára. 2. pedig, ha már 
pályájukon működnek, tűzzünk eléjük erkölcsi s anyagi jutalmazással oly 
czélokat, melyek folyton buzdítják őket. Rombauer nézete szerinte azzal volna 
kiegészítendő, hogy nem a rendes fizetés emelése, a mi mindenesetre kívána
tos, a fődolog, nem is csak a korpótlékkal való előléptetés, hanem jutal- 
mazásúl érdem szerinti előléptetés is legyen a kiválóbb tanárok számára, 
a mi czímbeli megkülönböztetéssel is járhatna. Ő tudna egy összeget is 
megjelölni, mely e czélra elegendő volna. Százezer forint évenként. Ebből 
nyerhetnének fizetésemelést Magyarország középiskoláinak tanárai közűi 
azok, kik vagy mint tanárok, vagy tudományos téren szakképzettségük által, 
a mi, ismét csak tanári működésüknek válik javára, kitűntek. Ily intézke
dés szorosan összefügg a középiskolai reform kérdésével, sőt elkerülhetlen. 
Ezzel a tankönyvek fontos ügyén is lendítenénk. Most sok tanár anyagi 
helyzetének javítása czéljából ir tankönyvet; az a hosszú előkészület, melyet 
a valóban jó tankönyv megírása kíván meg, tanáraink anyagi helyzeténél 
fogva csak igen ritkán lehetséges.

K em ény  Ferencz. Bár az eddigi tárgyalások máris sok becses anya
got hoztak felszínre, ő is kénytelen hozzászólni, főleg azért, mert a hallott 
vélemények és nézetek nagyobb részével nem érthet egyet. Sajnálattal győ
ződött meg, hogy még itt is szinte egyhangúlag pártolják a gymnasiumot 
a reáliskola rovására, mely több oldalról kapott kegyelemdöfést. Meggyőző
désből s nem csak hálából védelmezi a reáliskolát, melynek érdemeit s érté
két elvitatni nem lehet.

Egységes iskola alatt nem olyat ért, mely mindvégig s mindenkire 
teljesen ugyanaz, az eddigelé felmerült számos javaslat, furcatio s nem 
furcatio, compensationalis s facultativ tantárgy legjobban bizonyítja, hogy 
ennek valósítása lehetetlen ; a mi lehetséges, sőt kívánatos, az a mai reál
iskola s gymnasium lehető szerves és összhangzó egyesítése, a miből követ
kezik, hogy a reformnak a tényleges viszonyokból kell kiindnlni. Az egységes 
iskola problémája lényegében azonos a modern s classikus nyelvek tanításá
nak kérdésével. Nem kívánja a közelmúltból a classikus nyelvek mai szere
pét s fontosságát feleleveníteni, csak Lockroynak a classikus oktatás jövőjé
ről mondott beszédéből közöl néhány figyelemreméltó részletet: «A modern 
cultura nincs ellenséges viszonyban a régi classikusokkal, sőt kiegészíti, ki
bővíti és elevenítő lelket lehel belé. Nekünk abban a helyzetben kell lennünk, 
hogy figyelemmel kisérhessük napról-napra mindazt, mi a föld kerekségén 
történik.» Dühring szerint pedig a classikus nyelvek egy képzeleti válaszfalat 
létesítenek az értelmiségnek 2 nagy osztálya között. — Szóló tehát a  m odern  
s c lassikus nyelveknek egyenjogosítdsdt követeli a jövő középiskolájában, 
nem fogadhatja el azt, hogy a latin nyelv mindenkire kötelező legyen, mert 
ebben a mai reálista számára túlterhelést lát, de még az értelmiségnek nagy 
része nélkülözheti is.

Egy régibb 2 év előtt készült tervezete szerint az egységes iskolát 
8 osztályúnak gondolja. 2 egyenlő 4 osztályú tagozattal. Az alsó tagozat a 
nemzeti műveltséget közvetítené, de felölelné a német nyelvet is. A 4 felső
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osztályban is, a nyelvek kivételével, valamennyi tantárgy közös, az 5. osz
tályban kezdődik a franczia, latin illetve görög tanulása, s kellő óraszám s 
módszer mellett a középiskola czéljának megfelelő eredmény érhető el. Figye
lembe veendő, hogy itt a tanulók felfogása már fejlettebb, nyelvismereteik 
alaposabbak s az ú. n. kapcsolt nyelvtanok (Parallel-grammatik) segélyével
2 nyelv egyidejű megkezdése is megkísérthető. A felső tagozatban e szerint
3 csoportot különböztet meg: reált francziával, reálgymnasiumot franczia- 
latinnal s classikus gymnasiumot latin-göröggel.

A 4. osztály után pálya- illetve csoportválasztás áll be: azok, kik 
nem szándékoznak főiskolára menni, az 5. osztály új nyelvi szakai helyett 
gyakorlati tárgyakat (könyvvitel, kereskedelmi számtan s levelezés, alkot
mánytan, stb.) tanulnak s az 5. év után záróvizsgálatra kötelezendők, mely 
az egyévi önkéntességre is jogosít, a mit ma már Németországban 
is a 6. év után sikerrel kiállott vizsgálat megad. Tapasztalata szerint különben 
az egyévi önkéntességre jóakarattal párosult szorgalom s komolyság elegen
dők. különös ismeretek pedig feleslegesek. E nézetét indokolja Fleck őrnagy
nak a porosz hadügyi kormány képviselőjének nyilatkozataival a berlini 
iskolaértekezleten. Az egy osztálylyal kiegészített alsó tagozat pótolná a polgári 
iskolát, illetve ezek az egységes iskola alsó tagozatává volnának átalakítan- 
dók. Ilyen eljárás mellett a középiskola felső osztályai sikeresen volnának 
megszabadíthatok egy nagy nyűgtől, azon tanulóktól, kik ott csak az önkéntes
séget biztosító érettségit koplalják ki.

Időközben a görög nyelv facultativ lett s a pótló tantárgyak életbe 
léptek, mi által az egységes iskola számára egy állandó pont lett kijelölve, 
mert komolyan senki sem gondolhat ezen alig 2 éves újítás eltörlésére, sőt 
szóló a mai reáliskola tanulóinak is kívánná a latin s görög remekművek 
fordításait hozzáférhetővé tenni. Újabb tervezete szerint, tehát a felső tagozat 
a többi tantárgyak közös tanítása mellett a következő c.soportválasztást 
engedné meg: 1. latin nyelv kötelező göröggel vagy pótló tárgyakkal, 
2. franczia nyelv kötelező latinnal vagy a latin s görög remekíróknak fordí
tásban való olvasásával.

Híve a nyolczosztá lyú  középiskolának, részben а Веке által felsorolt 
okokból, továbbá azért, mert a 3. elemi osztályból átlépő tanuló még sokkal 
fejletlenebb volna mint a 4. osztálybeli. A németek példája itt tévútra vezet
het. ott már 10 s 11 folyamos gymnasiumokat tervezgetnek. A felvételi 
vizsgát legalább magyarból s számtanból szükségesnek tartja.

A túlterhelés tényleg sok tanárnál meg van. Ezen kellő praeparálás 
s hospitálás segíthetne, az utóbbi a valóságban tanároknál nem igen nép
szerű, s az igazgatók részéről sem gyakoroltatik nagy fontosságához arányos 
mértékben. Kellő gond fordítandó a ta n u lá s  te c h n ik á já ra : tanítsuk meg a 
növendékeket tanulni! Itt még «fogásoktól» sem kellene visszariadni. Túl
terhelést okoznak még az iskolai s házi dolgozatok, nem mennyiség, hanem 
minőség tekintetében s mert ezek sincsenek eléggé praeparálva.

A kérdés p én zü g y i oldaláról szóló azt hiszi, hogy a különösen vidé
ken néptelen felső osztályok összevonása által még bizonyos megtakarítások 
is lesznek eszközölhetők.
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A reform keresztülvitelében óvatosságot ajánl s kívánatosnak jelzi, 
hogy erre különösen alkalmas helyeken, hol például egy-egy reáliskola s 
gymnasium van, m á r legközelebb kísérletek tétessenek.

T a szlavszky  József sohasem kételkedett, hogy egyszervezetü iskolával 
megadható az ifjaknak mindaz, a mire továbbfejlődésük érdekében szükségük 
van. Mikor azonban az egységes iskola eszméje nálunk újabb időben széle
sebb körben felmerült, azt gondolta, hogy talán fölösleges; azért, mert a 
reáliskola a latin nyelv fakultativ behozatalával közeledett a gymnasiumhoz 
s a gymnasium a görög nyelv helyzetének megváltoztatásával s a geometria 
behozatalával a reál iránya felé hajlott; azonkívül mindig azt hallotta, hogy 
a gymnasium a polytechnikumnak sok és igen kiváló növendéket adott s 
viszont a reáliskolából, a mióta lehet, sok jeles növendék került az egyetem
nek nemcsak természettudományi, hanem orvosi szakára is. Másrészt tovább 
folytatva a fejtegetést, épen ezen az alapon arra az eredményre jut, hogy ha 
mai kétféle iskolánk tantervét még közelebb hozzuk egymáshoz, megteremt
jük az egységes iskolát. És hogy ez lehetséges, azt ma teljes lelki nyugalom
mal hiszi, feltételezve, hogy a tárgyakat helyesen be tudjuk osztani s a 
tananyagot kellően meg tudjuk választani. Mert hiszen természetrajzi és 
lélektani szempontból egységes az az emberi anyag is, a mit az iskola a 
lu—11 éves tanulókban kap, egyforma úton, módon kell tehát rájok hatni, 
hogy a tehetségek felébredjenek, a mai élet követelte ismeretek belevésődje- 
nek s a felsőbb tanulmányok alapja meg vettessék.

Nagyon természetes, hogy ez alapon csak a teljesen egységes iskolát 
tartja megfelelőnek, hozzá téve, hogy ez a mai kor követelményeinek csak úgy 
fog megfelelni, ha valamivel közelebb fog á lla n i a  m a i reáliskolához, mint 
a mai gymnasiumhoz. E nézetét különben épen e tárgyalások folyamán fel
merült nyilatkozatok erősítették meg, melyek a rajzra és a természettudo
mányokra általában nagyobb súlyt kívánnak helyezni, mint a mai gymna- 
siumban. Ezért a maga részéről nem is tartja szükségesnek a tudományágak 
didaclikai és általános műveltségi értékét fejtegetni, s csak hozzájárul az 
általános követelmények kifejezéséhez, hogy

1. a földrajz, különösen a hazai földrajz ne legyen a középiskolának 
az a mostoha gyermeke, mint eddig általában; hogy

2. a chemiából többet tanuljanak, mint a mai gymnasiumban; hogy
3. a természetrajznak elevenítő, léleknemesítő erejét jobban aknázzák 

ki, mint eddig.
Ezulán kifejezi, hogy e tudományágak körét, különösen a természet

rajzét semmi esetre sem kívánja szélesbíteni; ellenkezőleg le akarná szorítani 
arra a szintájra. a melyen a fiatal agyvelő el nem merül a rendszertani 
kategóriák chaosába, mint az a mai tankönyvekben valóságos anachronismus, 
hanem megtanulja a szerves és szervetlen világ törvényeit, megismeri jelenségeit, 
mindazt, a mit lelke felfoghat és feldolgozhat, szóval azt, a mit általában 
szorosabb értelemben vett biológiának nevezünk. Nem azt az unalmas ter
mészetrajzot érti tehát, a mely a szemléltetés hibás fogalmazásából kiindulva, 
leírja az állatot, hogy füle hegyes, orra széles stb., hanem azt, a mely az
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életet tanítja, rámutatva az életműszerek és a velők végzett munka közötti 
kapcsolatra, az alkalmazkodásra, a létért való küzdelem ezer változatára, mind 
arra. a mi a tanuló gondolkodását felkölti, eleveníti, élesíti és azokat a 
szempontokat világítja meg, a melyből a gondolkodó ember szem léli a ter
mészetet és jelenségeit.

Felhozva Beöthy Zsolt egyetemi tanárnak «a  m a g ya r föld term észeti 
ismereté»-re vonatkozó kívánságát, azt a maga részéről is hangsúlyozza, 
kifejezve, hogy nagy szó és nagy feladat az, de épen olyan nagy nemzeti 
kötelességünk is, hogy minden áron megvalósítsuk már a középiskolában. 
Nem valósíthatjuk meg, ha a hazai földrajzot pusztán az alsó osztályokra 
szorítjuk, mint eddig; csak abban az osztályban lehet ettől sikert várni, a 
melyben a tanulóknak elég chemiai, állattani és növénytani előismeretük 
van. a melyhez azután a földrajz tanítása kapcsán még a geológiai tényezők 
ismerete, hazánk ásványkincsei és természeti nevezetességei járulnának. Erre 
nézve csak a mai VIII. osztályt tartja alkalmasnak.

A középiskolát úgy tekinti, mint egyenesen a tudományos pályára 
előkészítő intézetet s azt hiszi, hogy az a képzettség, a mely egyeseknek 
alapúi fog szolgálni a felsőbb tanulmányokban, jó szövétnek lesz az élet 
utain azoknak is, a kik más pályát választottak.

A bifurcatióról gondolkozva, s a mai kétféle iskola tárgyait és anyagát 
összevetve, nem talált köztük egyet sem, mely akár az általános műveltség, 
akár a felsőbb tanulmányokra való alapvetés szempontjából nélkülözhető 
volna; legfeljebb a görög és franczia nyelv haladhatna külön-külön.

Hogy mennyivel javulna középiskolánk a tanítás érdekében, ha alól- 
ról, meglehetős éretlen, úgyszólván ápolásra szoruló elemekből alakuló osz- 
tálylyal szaporítanék : nem bir előtte világossá válni.

Hogy az iskola jósága nem annyira a rendszertől, mint a jól képzett 
és buzgó tanároktól függ, ő is vallja s a tanárképzés elégtelen voltára maga 
is rámutatott már, kivált a természetrajz szempontjából, melynek tanárai 
épen a középiskolai tanítás anyagában teljesen járatlanúl hagyják el az 
egyetemet.

S ch m id t Ágost. A kik eddig felszólaltak, majdnem mind a középiskola 
egysége mellett nyilatkoztak. Ebbe az örvendetes összhangba ő sem akar 
dissonantiát vegyíteni, azért kijelenti, hogy ő is szivvel-lélekkel a IX. oszt. de 
minden izében egységes középiskola eszméjéhez csatlakozik.

Minden izében mondja, mert a hajlamok vagy szakszerinti szétága- 
zások vagy compensatiók végeérhetlen bonyodalmakra vezetnek, melyek az 
iskoláztató közönségnek, tanárok és kormánynak folyton bajt okoznának; 
e bajokat, igaz, sokszor igen kevés prudentia pastoralissal el lehetne 
intézni, de a tanári karok szükkörű autonómiája és a tanári pragmatica 
hiánya megakadályozta eddig, hogy ez a prudentia általánosan kifejlődjék, 
nem egyszer fölmerülnek esetek, melyeket otthon sült, józan észszel el lehetne 
intézni, de mivel az eset a reglementben világosan megemlítve nincs, folyton 
a magasb kormányközegekhez kell, egész az alkalmatlankodásig, folyamodni.

M inden  izében egységesnek óhajtja azért is a középiskolát, mert a szét-
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ágazások és compensatiók az iskolafentartókra oly terhet rónának, mely a netán 
megszületendő egységes középiskolai törvény végrehajtását a népiskola sor
sára juttathatná. Ha azonban mégis a magasb osztálytól bifurcatio vétetnék 
czélba, azt csak a VII. oszt. befejezésétől fogva tudná helyeselni és pedig 
úgy, hogy ott, a hol a közönség megszokás, traditió vagy rokonszenv folytán 
a humanistikus irányt kedveli, a humanistikus ág; ipar. bányavárosokban 
pedig a realistikus ág szerveztessék. (Nincs külön hum. és reáltehetség).

ügy hiszi, nem csalódik, ha a furcatió folyton való fölmerülését 
annak tulajdonítja, hogy a középiskola lényeges és fő feladatát az előkészí
tésben látják ; a mint az elemi helyesen felfogva nem készít elő a közép
iskolára, úgy ez sem lehet előkészítője az egyetemnek. Ez előkészítést in 
thesi lehetetlennek is tartja, mert gondolható az egyetemi tanszabadság külön
ben helyes és szükséges intézményének védelme alatt egy-egy tanár, kinek 
tudós követelései oly fokig mennek, hogy annak Európa semmiféle középisko
lája kellően készült hallgatókat nem fog szolgáltatni (Gauss, Thibaut). «Uraim, 
megvallom, ha kérdik: mit tartok hát a középiskola feladatának, zavarba 
jönnék ; de ha azt kérdenék, melyik iskolát tartom jobbnak, azt-e, melynek 
tanulói a roskadásig ismeretekkel rakottan, fáradt testtel, fáradt lélekkel, 
a lelki elevenség közvetlen nyoma nélkül, lágymeleg tudákos nehézkességgel 
mozognak a tudomány műhelyében és blasirt, néha szánó mosolylyal hallgat
ják egyetemi tanárjok, néha kikerülhetetlen elementáris magyarázatait vagy 
azt, melynek tanítványai a helyes nyomon értelmes, eleven eszű, kötelesség- 
tudó, munkaszerető és munkabíró hallgatókul mutatkoznak, kiknek tekintete 
a kegyelet kifejezésével csüng előadó tanárjok ajkain s kik lelkesült tisztelettel 
lesik annak minden szavát, mely bármi igénytelennek lássák is, az öntevé
kenység. a productiv erő alanyát adja meg vagy fokozza a hallgatóban, az 
utóbbi mellett nyilatkoznám.

Az előkészítés nyomatékozását azért is kerülendőnek tartom, mert akár
hány középiskolai tanár szószerint véve a formulát, nagyban véli az egyetem
tanárt támogatni, ha az egyetemi munka egy részét átteszi a középiskolára 
s ott textkritikával, variánsokkal, mannigfaltigkeitslehrevel. hypercomplex szá
mokkal dokumentálja megdöbbentő eruditióját jámbor tanítványai előtt s ilyen 
nem kevés van uraim, a fiatalabb tanári nemzedék tagjai között. A tanárkép
zést a reform elsőrendű szükségletének tartom.»

Az egységes iskola törzsöké : a nemzeti nyelv és irodalom, nemzeti 
történet; alig van tanterv Európaszerte, mely a színtelen cosmopolitismus 
anaemiájában úgy sínylődnék, mint a mi tantervűnk ; nemzetiségi s más tekin
tetek annyira kivetkőztettek a nemzeti öntudat energiájából, hogy tantervűnk 
nem egy sorából szinte kiérzik az alázatos bocsánatkérés azért, hogy mi is 
élni és létezni akarunk.

Azért minden kultúrtörténeti tényezőt meg kell ragadnunk, mely nem
zeti egységünk és összetartozandóságunk érzetét fejlesztheti és megszilárdít
hatja ; ilyen a latin nyelv is, a mely nem épen régi culturánk gyökerét teszi 
és mint ilyen mellőzhetetlen. Ez, valamint más gyakorlati okok, de nem az 
idealismus és formális képzés, a melyek más tárgyakon is, legalább olyan
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jól ápoltatnak, teszi kívánatossá, hogy a latin nyelv korlátolt óraszámmal a
III. osztálytól kezdve az egységes középiskola tárgya legyen. A görögöt elejtet
tük, mely pedig valóban alapja az európai műveltségnek, a latin csak építési 
állvány, melyről az európai cultura épült.

Ily eszköz a magyar köz- és magánjog, melynek tudása már magá
ban hatalom ; mint alkotmányos és polgári jogaink gyakorlásának alapja, a 
nemzeti erő és öntudat leghathatósb fejlesztője. A hazai történet tág kere
tébe belefér.

A tanuló szemét ne csak örökös irás és olvasásra használja, hanem 
kell, hogy helyesen és aesthesissel tanuljon látni. Erre nézve a szabadkézi 
rajzot az egész középiskolán végig, mint térbeli gondolat vagy szemlélet 
kifejezésének legadaequátabb, tehát művelt embertől megkövetelhető módját 
a legváltozatosabb módon és tárgyakon kell gyakorolni. Nincs veszély, ha a 
tanulók egymáson vagy tanáraikon gyakorolják primitiv művészetöket.

A korunkat jellemző természettudományoknak lehető nagy tér 
adandó és pedig nem a leendő orvos, technikus kedvéért, hanem a leendő 
jogász vagy pap kedvéért, ki ebbeli ismereteit népe helyes irányban való 
felvilágosítására s babonás hajlamai ellensúlyozására fordíthatja. A chemia 
határozottan kibővítendő; ki tanúja volt ama lázas érdeklődésnek, melylyel 
a tanulók a legegyszerűbb chemiai experimentumokat kisérik s levonják 
belőlök a consequentiát. lehetetlen, hogy a chemia észfejlesztő hatását tagadja 
s minden áron a nevelő-oktatás keretében bevonni ne akarja. A természet
rajz nagyobb mértékben bioi. és chem. alapon tárgyalandó. Kívánatos, hogy 
ha a középiskolát végzett ember az almafát a körtefával összezavarja, tudat
lansága legalább is oly botrányos legyen, mintha valaki azt mondja: videant 
consuli vagy Junót Minervával zavarja össze.

A math, és phys. nem lenne kibővítendő, sőt megszorítandó, de inten- 
sivebben tanítandó, lehetőleg egyszerű apparátusokkal végzett egyszerű kísér
leteken. A math, felölelt tananyaga oly fokig fejlesztendő, hogy a tanuló, 
mint a gyakorlatban a kardot, a math, készletet, ne nyűgnek, hanem a gon
dolat concentratiójának kívánatos eszközéül tekintse és becsülje, érezze, hogy a 
mathesissel egy új értelmi erő birtokába jutott, melylyel, ha a világot ki nem 
emelheti is sarkaiból, de mindenesetre oly eszközre tett benne szert, mely 
tekintetét a mikroskopi és teleskopi látás határain messze túl viszi.

«Uraim ! Érzem az egységes iskolák eszméjének szárnyaló erejét, de egy
úttal a gyakorlati kivitel nyomasztó súlyát is ; de legjobban éreztem akkor, 
midőn Medveczkv tanár mély tudományú értekezésében bámulatos akribiával 
tanulságos képét rajzolta a németországi reformtörekvéseknek, melyek az 
egységes iskolák, helyesben a reálgymn. és gymn. egybeolvasztására irányulnak. 
Megtanultuk, mily kerülő úton jár a német, ha az eszme helyzeti energiáját 
a tett mozgási energiájára kell átváltoztatni. Míg a német cunctatorkodó ala
posságával még mindig a kalapács anyagáról, súlyáról és nyele hosszáról 
tanakodik, melylyel az iskolát egybeforrasztó csapás intézendő, addig a mi 
közokt. ministerünk ő excellentiája tettre készen csak az alkalmas pont 
kijelölését várja, hol a lesújtó kalapács az egybeforradást minél bensőbbé és. 
teljesebbé tegye.»
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Felolvastatik a betegség által távol tartott Berecs Antal Írásban bekül
dött véleménye

Berecs Antal Az országos középiskolai tanáregyesület már 1867. június hó 
30-án nyújtott át egy emlékiratot hazánk akkori közoktatási ministerének, boldo
gult br. Eötvös Józsefnek, melyben rámutatott arra, hogy a kétféle középiskolai 
rendszer ápolása s tovább fejlesztése helytelen, mivel a humán- és reálirány
nak igen korai és igen éles kettéválasztásával jár. Ezen korai elválasztása a 
két iránynak pedig paedagogiai szempontból sem helyeselhető, mivel hely
telen előbb szakembert, mint embert képezni akarni! Már akkor kívánta 
egyesületünk az egységes középiskolát! s azt reálgymnasiumnak kívánta 
nevezni. Kidolgozott tanterve szerint a reálgymnasium 9 osztályú lett volna; 
I—VI. osztályokban teljesen megegyező tantervvel, míg a VII.—IX. osztályok
ban bifurcatió terveztetett humán- és reálirányban. Ha ezen tervezet akkor 
elfogadtatott volna, ma sokkal könnyebb volna a teljesen egységes közép
iskola kérdésének megoldása! Én ugyanis számos tapasztalat nyomán azon 
meggyőződésben vagyok, hogy ezen esetben a lefolyt 25 év alatt meggyőződ
tünk volna arról, hogy a furcatio még a VI. osztály után is korai s hogy 
csekély azon esetek száma, melyekben kevesebb gonddt okoz a szülőknek a 
15 éves fiúnál eldönteni azt, hogy a humán vagy a reálirányban tanuljon-e 
tovább, mint a 9 évesnél ? És ezen meggyőződésemből kifolyólag azt tartom, 
hogy hazai viszonyaink közt az egységes középiskola azon formája legmeg
felelőbb, a mely által a középiskolai tanfolyam alatt a tanuló s illetőleg annak 
szülője nem vezettetik a válaszúthoz, melynél a jövő iránt egyik vagy másik 
irányban döntenie kell. Azaz más szavakkal: én azon középiskolát tartom 
egységesnek és nálunk megfelelőnek, a melynek befejezése után az ifjú min
den fennakadás nélkül, bármely pályára mehet. Az ily végczél mellett úgy 
hiszem, hogy furcatióra nincsen szükség, sőt az alig is lehetséges, mivel a 
furcatiónak csak úgy van értelme, ha eléggé mélyre megy, ez esetben pedig 
okvetlenül megbontja az egységet! Mivel azonban az általam jelzett egységes 
középiskola úgy az antik, valamint a modern idegen nyelvekből egy-egynél 
többel az alsó osztályokban kötelezőleg fel nem ölelhet, ezek pedig a mi 
sajátos viszonyainknál fogva csak a latin és a német nyelv lehetnek, ennél
fogva a görög és franczia nyelvek alternativ tanulását én is úgy, mint 
dr. Heinrich értekezleti tag úr, a felsőbb osztályokba kívánnám terelni.

Nem óhajtanám, hogy az egységes középiskola 9 osztályú legyen, mi
vel a mostani 8 osztály megtoldása. akár felülről, akár alulról történnék az, 
a jelenlegi viszonyok közt a szülők gondjait nagy mértékben szaporítaná s a 
középiskolai oktatást jelentékenyen költségesebbé tenné. S e mellett még 
azt is vallom, hogy a 8 éves gyermek inkább a paedagogus tanító, mint a 
tudós tanár kezébe való! s így nem tartanám üdvös intézkedésnek, ha a
IV. elemi osztály a középiskola I. osztályává változtatnék át! Ha ez mégis 
megtörténnék, akkor módját kellene ejteni annak, hogy oly helyeken, a hol 
középiskola nincsen, a középiskolára készülődő gyermekek az elemi iskola
IV. osztályában olyképen készíttessenek elő, hogy abból a 9 osztályú közép
iskola Il-ik osztályába léphessenek be. Ezt. ha tekintetbe veszszük, hogy
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hazánkban hatszor annyian laknak oly helyeken, hol nincsen középiskola, 
mint olyanon, a hol van, méltányosnak tartom!

Ezekben volt szerencsém az egységes középiskola érdekében egybe
hívott értekezlet számára kitűzött kérdések 1-jére véleményemet előter
jeszteni.

B erzeviczy  Albert államtitkár az általános vita befejeztével constalálja. 
hogy az egységes középiskola eszméjét az értekezlet minden tagja elfogadta. 
Az értekezlet tanácskozásának eddigi eredményeként az egységes középiskolá
nak egy határozott, habár vázlatos képe domborodik ki. E kép hasonlít a 
mostani gymnasiumhoz, mely bizonyos reformokon menne keresztül. Az alsó 
osztályok teljesen egységesek volnának ; a felső osztályokban a tanítás közös 
törzse mellett bizonyos elágazások volnának ; az ifjak szabadon választhatná
nak némely tantárgyak közűi. Hogy melyek volnának ezek a tárgyak, erre 
vonatkozólag a vélemények eltértek. A görög, a franczia nyelvet, egyes ter
mészettudományi tárgyakat emlilettek. A latin nyelv végig vonulna az egész 
tanfolyamon. A szabadon választott tantárgyak helyzetére nézve is eltértek 
a nézetek. Némelyek vizsgát ezekből nem kívánnak; mások osztályvizsgá- 
latot, ismét mások érettségi vizsgálatot követelnek a szabadon választott 
tárgyból. A többség azonban az egységes középiskola qualificáló erejét egy
ségesnek kívánja. Általános megegyezés uralkodik arra nézve, hogy ez alka
lommal a polgári iskola viszonya is rendezendő. Az egységes középiskola a 
tudományos pályákra készítsen elő. a polgári iskola a gyakorlati, alsó hiva
talnoki pályára. Sokan az egyéves önkéntességi sanctióval is kívánják a 
polgári iskola fejlesztését előmozdítani.

A mi az egységes középiskola évfolyamainak számát illeti, sokan a 
9 éves tanfolyam mellett vannak, de olykép, hogy a középiskola alúlról 
toldassék meg egy évvel, hogy a 3. elemi iskolából lehessen átlépni az első 
középiskolai osztályba, illetőleg a 4. elemiből a második középiskolai osztályba.

Ezek a kép vázlatos vonásai. A részletes tanácskozásnál mód s alkalom 
lesz e vázlat kiegészítésére, a szükséges részletek pótlására s elevenebb 
kiszinezésére.

Az értekezlet folytatása szombaton délután 6 órakor.

Ö tödik  nap (febr. 20.).

C sáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister este hat órakor 
megnyitja a gyűlést. Mindenekelőtt sajnálkozásának ad kifejezést, hogy az 
értekezlet negyedik gyűlésén nem lehetett jelen. Értesült ugyan a történ
tekről, de a közvetlen benyomástól, a mely oly fontos, mégis elesett. Azt 
látta, hogy a tanácskozás ugyanabban a mederben folyt, mint az előző 
napokon. Most, hogy az áltatános vita véget ért, a részletekre kerül a sor. 
de minden általános vitának az lévén a sajátsága, hogy a fontosabb részle
tekre is kiterjed, azt hiszi, hogy aránylag gyorsan fognak végezhetni az egyes 
pontokkal. Ő legalább majdnem minden egyes pontra nézve eleve tud magának 
véleményt alkotni a többség felfogásáról. Minthogy a részleteknek megbeszé
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lése alkalmával mégis fontos lehet megállapítani, melyik nézet részén van 
a többség, esetleg szavazásoknak is helye lesz, természetesen nem a végből, 
hogy valamely végleges határozat hozassák, hanem hogy ő, a minister, a 
vélemények miként való megoszlásáról fölvilágosítást szerezzen.

F in á c zy  Ernő jegyző olvassa az első kérdést, melyre nézve az álta
lános vita egyhangú eredménye már a döntést magába foglalja. A jegyző 
olvassa a m ásod ik  kérdést. Mely feladat jusson az új középiskolában a latin 
nyelvnek, mely eddigelé oly nagy szerepet játszott s különösen mi legyen a 
végczélja e nyelv tanításának és mely osztálylyal kezdődjék.

Fehér Ipoly a latin nyelvoktatásban reductiót óhajt az extensióban, 
de emelkedést az intensivitásban ; ejtessék el a stilistikai gyakorlottságra való 
törekvés, mely manap már se nem szükséges, se el nem érhető; hanem annál 
sikeresebben kell törekedni a latin szöveg tiszta megértésére és szabatos lefor
dítására. Nem oszthatja az általános vitában felhozott, a latin nyelv reduc- 
tiójára vonatkozó érveléseket. Az egyik azok kedvéért akarja a latin nyelvi 
oktatást megszorítani, a kik időközben megválnak a középiskolától; ámde ezek 
nem lehetnek irányadók a középiskola berendezésére, mely saját rovására 
nem szolgálhat idegen czélokat. A másik meg azért kívánja a latin nyelvet 
redukálni, mert a görögöt, mint általánosan kötelezőt, úgyis elejtette az érte
kezlet. Szóló ebből épen az ellenkező consequentiát vonja le ; ha már redu
kálják legalább részben az egyik ó-classikai nyelvet, ápoljuk annál gondo
sabban a másikat. Szóló azonban e tanítás intensivitásának biztosítékát nem 
az óraszámban keresi, hanem abban, hogy minél több éven át foglalkozzék 
a tanuló a latin nyelvvel és pedig a középiskola egész tanfolyamán át kez
dettől végig. Nem osztja azok nézetét, kik az idegen nyelveket a felsőbb osz
tályokra kívánják szorítani, a hol aztán igen is nagy óraszámot szánnak 
azoknak; a nyelv olyan medium, mely acclimátizáló természettel bir, az 
szokja meg jobban, a ki huzam os  ideig érintkezik vele. Szóló tehát kívána
tosnak tartja, hogy a középiskola már a legalsó osztályokban is foglalkozzék 
idegen nyelvvel s kezdetnek didactikailag alkalmasabbnak tartja a latint, mint 
a németet.

H einrich  Gusztáv a kérdésre nézve megjegyzi, hogy a latin semmi 
esetre sem az első osztályban kezdendő. Fölfelé haladva az óraszám némileg 
redukálható. A classikusok megértése legyen a latin tanítás főczélja. E kér
désben különben egy második kérdés lappang, a kilencz osztályú középiskola 
kérdése. A középiskolai tanfolyamnak egy évvel való megtoldása igen nagy 
terhet róna az iskolafentartókra, mert nem egy tanárral s egy tanteremmel 
több kellene, hanem a szükséges párhuzamos osztályok miatt esetleg kettő
vel, hárommal is több. Ehhez járúl a költség s gond, mely a vidéki szülőkre 
háramolna, kik közűi sokan a gyermeket oly zsenge korban volnának 
kénytelenek hazulról elküldeni. Barátja az előkészítő osztály intézményének, 
de ily körülmények közt nem szabadna azt kötelezőleg kimondani.

Sp itkó  Lajos szerint a fő ok, a miért még mai nap a latin nyelv 
ismerete a magasabb általános műveltség egyik lényeges része, e nyelv világ
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históriai és hazai történeti állásában rejlik. Paedagogiai-psychologiai szem
pontból nem volna e nyelv kötelező tanítása feltétlenül szükséges. A latin nyelv 
tanulásának czélja részint historikus, tudniillik a római irók és ó-kor beha
tóbb megértése, másrészről e tanulmány a magyar nyelv szolgálatában áll. 
elősegítvén a magyar stílust is. Legjobb lesz inkább constructiv módszer 
szerint tanítani, mi annál könnyebb, mert a nyelv beszélésére és írására mai- 
nem kell törekedni. Bizonyos ideig elősegítjük a tanítás czéljait, magyarból 
latinra fordítással is, de ez azután a másik czél mellett, tudniillik a latinból 
magyarra való szabatos fordítás mellett mindinkább háttérbe szorul és végre 
a két legfelső osztályban egészen megszűnik. Az eddigiekből következik, hogy 
e nyelv tanítását nem kívánatos nagyon fent kezdeni (például az V-ben), mert 
akkor a grammatika és szókincs által okozott nehézségek miatt a főczél, 
tudniillik az irók olvasása, nem érvényesülhet kellően. De egészen lent (pél- 
dáúl I.) sem kívánatos megkezdeni, mert akkor még e nyelvnek tanulása, 
melynek gondolattartalma is annyira idegen a gyermek előtt, veszélyes súly- 
lyal nehezedik a tanulónak még grammatikai és elvontabb munkára csak
nem fejletlen elméjére. Legczélszerűbb a III-tól kezdve tanítani és pedig 
nagy óraszámmal a III. és IV-ben.

F elm éri Lajos szerint a második vagy harmadikban, a szerint, a mint 
a középiskola 8 vagy 9 osztályú, kezdendő meg a latin nyelv tanulása. 
Főczélja a tanításnak a tanulót bevezetni az ó-klassikai világnézletbe. Ezt 
úgy érhetni el, ha a stílusgyakorlatokat, melyek lehetetlen czélt tűznek ki, 
egészen elejtjük s a grammatikai anatómiának nevezett túlságos grammatizá- 
lást elhagyjuk, e helyett pedig a classikai művek olvastatását intenzive űzzük. 
Elősegíthetni e czélt, ha egyrészt a philologusok kiképzésénél helyesebb úton 
járunk ; most a tanárvizsgálatnál a tárgyak erre vonatkozólag rosszúl van
nak csoportosítva, valaki lehet latin nyelvtanár a nélkül, hogy a görög nyelv 
ismeretét kívánnák tőle. A ki a latint akarja tanítani, annak tudni kell 
görögül is. A tanárjelöltek kiképzésénél pedig érvényre kell juttatnunk az 
aesthetikai és műtörténeti elemeket. Tanárjelöltjeinknek legalább egy része 
menjen Athénbe. Rómába. Nápolyba. Pompeibe, bol az antik világ szépsége 
és harmóniája a romokból is érthetően fog hozzája szólani s kitörülhetetlen 
benyomást hagyni lelkében. Másrészt meg a középiskolák mellett aesthetika i 
m úzeum ok  állítandók. a melyek segítségével a tanár az ó-kori tanítást szem- 
lélhetőbbé s elevenebbé fogja tehetni. A tervezett iskolai versenyek is 
arany éremdíjakkal, jó alkalmat: szolgáltathatnak a classikus tanulmányokra 
való buzdítás czéljából.

Gsáky Albin gróf minister Felmérinek egy a felszólalások időtartamá
nak megszorítására vonatkozó megjegyzésére azt feleli, hogy7 k lo tür  nélkül 
is el fogjuk intézhetni a tárgyalást. A klotürnek különben mindjárt Felméri 
érdekes fejtegetéseinek egyik része esett volna áldozatúl.

B eöthy Zsolt megjegyzi, hogy a tanár-képzőintézet már foglalkozott 
azzal a kérdéssel, hogy a tanárjelöltek, kik latinból vizsgáznak, görög Cursust 
is tartoznak hallgatni. Kötelezőleg ki fogják mondani, hogy azok az alap- 
vizsgálatnál a görögből is vizsgáznak.



R om bauer Emil azt kívánja, hogy tiszta magyar vidéken mindjárt 
az első osztályban kezdjék meg a latint, ott pedig, hol vegyes nyelvű lakos
ság van. az elsőben kezdjék a német nyelv tanítását, a latinét pedig a har
madikban. A magyarból latinra fordítását nem tartja egészen mellőzhetőnek.

Eötvös Loránd báró a latin nyelv tanításái-a vonatkozólag Felmérihez 
csatlakozik.

K önig  Gyula hasonlóképen Felméri nézetét pártolja.
K á rm á n  Mór megjegyzi, hogy eddig sem túloztunk a latin tanítással, 

sőt, hogy e tekintetben alig van középiskola Európában, mely a latinból a 
mienknél többet nem kívánna a tanulóktól. A stílusgyakorlatok dolgában se 
történhetett túlzás, mert a tanárok maguk sem értenek hozzá Ki kell nyíl
tan mondani, hogy a latin tanítás ugye rosszúl áll Magyarországon s a múlt
hoz képest részben sülyedés is van. Midőn a tiszántúli ref. egyházkerület 
1807-ben, Debreczenben «nemzeti» tantervet készített, tisztán a latin tanításra 
helyezte a fó'sulyt. A feladat kitűzésében hátrább menni, mint a mostani tan- 
terv, ezt a szerény czélt még jobban redukálni, nem szabad. De igenis gon
doskodni kell a tanítás szükséges eszközeiről, melyekben nagy hiányt szen
vedünk. Hiszen még becsületes latin-magyar szótárt sem adhatunk az ifjak 
kezébe. Ez eszközök megteremtése legyen most fó'törekvésünk. Az előkészítő 
osztály felállítása mellett van. de a rá következő első osztályban már kez
dessék meg a latin tanítás.

Berecs Antal: Az a meggyőződése, hogy rajta kell lennünk, hogy az 
ókori classikus nyelveken írt művekből minél több gondolatot tudjunk merí
teni s hogy azoknak szellemét minél mélyebben fel bírjuk fogni, de nem 
szükséges és nem is kívánatos, hogy gondolatainkat ezeken a nyelveken 
kifejezni is tudjuk ! Ha ezen elérhető czéllal megelégszünk, világosan követ
kezik, hogy szükségtelen volna a latin nyelvnek az új középiskolában 
oly túlsúlyt adni. mint a milyennel az az eddigi gymnasiumban birt. — 
A római műveltség szellemi kincseivel a tanuló a legtermészetesebb közeg 
által, anyanyelve á lta l ismerkedhetik meg a legkönynyebben. — A latin 
nyelvtannak az a privilégiuma, hogy a formalis műveltség megszerzé
sére a főeszköz, megszűnt. A tanult emberek legnagyobb része meg van 
arról győződve, hogy a chemia, physika. geológia, astronomia és a mathe- 
matika, nem is említve a bölcsészeti tudományokat (logika, psychologia, 
ethika, aesthetika és metaphysika) még az iskolai korlátok közt is sokkal 
nagyobb mértékben veszik igénybe a lélek tevékenységét és képességeit, mint 
bármely nyelvtannak a tanulása, melynél mégis inkább csak az emlékező 
tehetség van főképen igénybe véve ! Az sem áll, hogy a classikus nyelvek 
tanulási kedve a tudományok iránti szeretet, az igaz, jó és szép iránti érzék 
valami különösebben ébresztetnék és tápláltatnék ! A tapasztalás ugyanis azt 
bizonyítja, hogy a gymnasiumban épen annyi lusta, szórakozott s javíthatatlan 
tanuló akad, mint a reáliskolában, s e tekintetben a latin nyelvnek behoza
tala a reáliskolában nem okozott ott érezhető javulást ! Ha mindennek daczára 
oda nyilatkozik, hogy kívánatosnak tartja, hogy az új középiskolában a
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latin nyelv általánosan taníttassák, teszi ezt azért, mert legczélszerííbbnek 
tartja, hogy a tanuló azt a nyelvet tanulja, melynek törzsökén a többiek 
fakadtak vagy fejlődtek, melynek segélyével tehát legkönnyebben ismerked- 
hetik meg bármelyikével. A magyarból latinra való fordítást s a latin fogal
mazást, mint czélt a középiskolából teljesen ki óhajtja zárni, s legfeljebb a 
nyelvtani szabályok begyakorlásánál tartja mérsékelten megengedhetőnek. 
Az új középiskolának központja a magyar nyelv és irodalom legyen, minden 
más tárgy egyenjogúan e mellett haladjon. A saját irodalmunk tárgyalása 
által is tanulunk (indirecte) classicismust ! Ezek után elégségesnek tartaná, 
ha a latin nyelv tanítása a 8 osztályú középiskola II. osztályában kezdetnék 
meg, feltéve, hogy a német nyelv tanítása a III. osztályban kezdődnék.

A lexander  Bernát kéri a ministert, hogy a kilenczosztályú középisko
lát tegye külön kérdés és esetleges szavazás tárgyává, hogy e fontos kérdés
ben az értekezlet, már a jövőre való tekintettel is, nyilatkozhassék. (A m in is-  
tér megjegyzi, hogy az ötödik pont tárgyalásánál fog e kérdésre sor kerülni.) 
A lexander  folytatólag megjegyzi, hogy a latin tanításban a főczél minden
esetre a classikusok szövegének megértése legyen, de g ra m m a tik a i ism ere
teken alapuló  megértése. A mit a gymnasiumban tanítunk, azt valódi tudássá 
kell tennünk, különben megrontjuk a gymnasiumot. A grammatikát a nagy 
közönségben valami rémnek tekintik, de itt ezen az értekezleten csak nem 
találkozik senki, a ki ne tudná, hogy grammatikai tudás nélkül a szöveg 
igazi megértése lehetetlen. A magyarból latinra fordítás sem mellőzhető egé
szen a grammatikai tanításban. Felméry sem érthette ezt másképen, a kinek 
véleményéhez különben egyebekben szívesen csatlakozik.

F elm éry Lajos megjegyzi, hogy ő is csak a grammatikai tanítás túl- 
terjesztése ellen nyilatkozott.

E röd i Béla, ki nem lehetett jelen az általános vita alkalmával, az 
egységes középiskola hívének vallja magát s Heinrich nézetét fogadja el, hogy 
az egységes középiskola lehetőleg nagyobb elágazások nélkül való legyen. 
A középiskolát két szakaszból állónak contemplálja. Az alsó négy osztály 
előkészítene a gyakorlati életre, a felső a tudományos pályákra. Nagyobb 
tért óhajt juttatni a modern nyelveknek s a nemzeti kultúra elemeinek. 
A latin nyelv fontosságát elismeri, de a túlságos grammatizálás, mely fájda
lom a legtöbb gymnasiumunkban tapasztalható, megszorítandó. Elég, ha a 
harmadik osztályban kezdjük a latin nyelvet s végig tanítjuk.

A mi a tanítás módját illeti, ő már egy előbbi enquéte alkalmával bőven 
kifejtette ama nézeteket, melyeket ma Felméritől hallott s már akkor kívánta, 
hogy a philologusok keressék föl a classikus műveltség hazáját. A többi nyel
vekre nézve megjegyzi, hogy a német nyelv az elsőtől, a görög meg franczia 
alternative az ötödik osztálytól kezdve taníttassák.

K em ény  Ferencz: Ezen kérdés összefügg a 3. kérdés utolsó részé
vel: «Különösen szükségesnek mutatkozik-e egy oly ág. mely az alsó 
osztályokban  adott latin nyelvi tanítás után a felső osztályokban , e tani-
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tást abba hagyva, a reáltárgyakra és modern nyelvekre nagyobb súlyt fek
tessen ?» — A latin nyelv kérdését az új középiskolában úgy nem tartja 
megoldhatónak, hogy a tanítás az alsó osztályokban kezdó'djék s a fel
sőkben abba maradjon, hanem fordítva s úgy. hogy a latin az eddiginél 
később s kisebb óraszámban taníttassák. Nyíltan rámutat azon psychologiai 
okra, melynél fogva hasonló tanügyi értekezleteken a tagok oly görcsösen 
ragaszkodnak a latin nyelv tanításához : ez az, hogy a tagok maguk is csak
nem kivétel nélkül a gymnasiumot látogatták. A mai reáliskola példája 
mutatja, hogy a latinból 4 év alatt is lehet eredményt felmutatni összesen 
heti 13 óra mellett; meg van győződve, hogy 2—3-szor ekkora óraszám 
mellett még sokkal nagyobb eredmény lesz elérhető. Végűi megjegyzi, hogy 
egy oly par excellence philologus nemzet, mint a német, legújabban ez irány
ban szintén engedményekre állt. Berlinben e kérdés : «Beszüntetendő-e a 
reálgymnasiumi latin nyelvtanításnak 1882-ben elrendelt fokozása ?» 17 nemet 
s 20 igent eredményezett. A majnai Frankfurtban legközelebb életbelépő' 
3 közös alsó osztálylyal rendelkező egységes iskolában pedig a latin csak a
4. osztályban (Untertertia) kezdődik ; összes óraszáma a gymnasiumi ágban 
52 (előbb 77); a reálgymnasiumban 40 (előbb 54). — Ajánlja a latin nyelv 
megszorítását és későbbi megkezdését.

M edveczky Frigyes szerint a jelenlegi latin tanítás ép a főczélt nem 
éri el, nem vezet el a latin auctorok megértéséhez, ennek oka az, hogy 
nem szokták a végczélt a hozzá szükséges eszközöktől megkülönböztetni. 
Azért igen helyes a II. kérdés szövegezése, mely ép e végczél pontos meg- 
állanítását kívánja. E végczélra nézve szóló csatlakozik Fehér Ipoly nézetéhez 
nemcsak abban, hogy a subtilis grammatikai elemzések elhagyandók, hanem 
a tanítás időtartamának meghatározásában is. Ellenmondást rejt magában, 
ha némelyek a latin tanítást lehetőleg későn akarják kezdeni s azután a 
felsőbb osztályokban mégis fokozatosan apasztani akarják az óraszámot. 
Legkésőbb a II. osztályban kezdődjék a latin tanítás. Egyebekben Felmérihez 
csatlakozik s a Fraknói-alapította római magyar intézet felállítását e szem
pontból is üdvözli.

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister összegezvén a 
második pontra vonatkozó tárgyalást, kijelelenti, hogy a kérdés első része, 
mely a latin nyelv feladatáról az új középiskolában szól, az eddigiek által 
már el van döntve. A latin nyelv az értekezlet véleménye szerint általános 
kötelező tárgya az új középiskolának. A kérdés második részére nézve is. 
hogy mi legyen végczélja a latin nyelv tanításának, abban megegyeznek 
a nézetek, hogy kevésbé extensiv, de intensivebb módon taníttassák s 
hogy a túlságos grammatizálás káros volna. A főczél a latin auctorok meg
értése. A kérdés harmadik részére pedig, mely osztályban kezdődjék a tanu
lás, az volt a túlnyomó többség felelete, hogy az első osztályban semmi 
esetre se taníttassák.

Következik a h a rm a d ik  kérdés. Ha a középiskola a felső osztályokban 
elágazó lesz, hány osztályig legyen egységes ? A felső osztályokban bifur-
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catió legyen-e vagy trifurcatió ? s az elágazásnál mely tárgyak legyenek 
közösek, melyek legyenek az egyes ágak külön tantárgyai ? Különösen szük
ségesnek mutatkozik-e egy oly ág, mely az alsó osztályoknak adott latin 
nyelvű tanítás után a felső osztályokban a tanítást abbahagyva, a reál
tárgyakra és modern nyelvekre nagyobb súlyt fektessen ?

Csdky Albin gróí vallás- és közoktatásügyi minister: A kérdés utolsó 
pontjára nézve már történt döntés. Az értekezlet véleménye szerint a latin
ból a tanítás végig halad a középiskolában, e pont tehát elesik s vita 
alá kerülnek a kérdés többi részei.

Beöthy Zsolt kilencz osztályú intézetet contemplál. vagyis olyat, mely
nek van szervezett előkészítő osztálya; ennek tanítása párhuzamosan haladna 
a népiskolai negyedik osztálylyal, úgy hogy a gyakorlati nehézségeket nem 
volna nehéz leküzdeni. Az elágazás csak a VI. osztály után kezdődnék. 
Szabadon válogatható tantárgyakként említették a görögöt, francziát s a ter
mészettudományok valamelyik ágát. Ö erre nézve bizonyos latitude megenge
dését óhajtja, a mi a facultativ tárgyak sorozatát illeti s arra nézve is. hogy 
az összes ágak berendezése ne legyen kötelező minden iskola fentartójára 
nézve. Angliában ahány középiskola van, annyi a tanmenet is. Kifejti az 
egyes tárgyak tanítására vonatkozó elvi kívánságait s legbehatóbban fej
tegeti a magyar nyelv és történet sikeres tanításának feltételeit; kikel a 
túlságos grammatizálás ellen a magyarnyelvtanításban is s kárhoztatja 
azokat, kik az olvasásban rossz módszert követnek. Ez alkalommal Felinéry- 
vel szemben megjegyzi, hogy nem Thun tantervé tette tönkre a régi rendi 
műveltséget, hanem az. hogy midőn ez megdűlt. 1848 után. a nemzet idegen 
hatalom nyomása alá került. A magyar történetet minden osztályban kellene 
tanítani, kivéve a IV. osztályban, melyben az ókori történetet tárgyalják. 
Az I. és II. osztályban biogr. formában kellene tárgyalni a történetet, a IlI-ban 
némi áttekintés fonalára fűzni az ismereteket. Hasonlókép kellene a IV-ben 
az ókori történetnél a classikus nyelvtanításban szerzett ismereteket felhasz
nálni. Azontúl minden évben az idő egy részét a magyar történet egy-egy 
korszakára kellene fordítani A világtörténet tanítását lehet kapcsolatba hozni 
a magyar történettel. A helyesen, Ranke értelmében, felfogott világtörténet
nek nincsen egy oly jelentős momentuma sem, mely a magyar történettel 
ne állana kapcsolatban. A természetrajzra nézve csatlakozik Paszlavszkyhoz. 
a philosophia tanítására nézve Alexanderhez. A középiskolából kikerült ifjak 
oly járatlanok a philisophia alapfogalmaiban, hogy ez nagyon hátráltatja 
az egyetemi tanítást.

K önig  Gyula. Az egységes középiskola szervezésénél elágazásokról nem 
lehet szó. Az egységes középiskola feladata megadni a középiskolai tanulónak 
a szükséges műveltség összes elemeit, az antik műveltség ismeretét, a mo
dern természeti felfogást s a kellő mathematikai s geometriai ismereteket. 
Itt csakis a nyelvek tanítása okoz némi nehézséget, mert két ókori és két 
modern idegen nyelv tanítása nem fér el az egészen egységes középiskola 
keretében, de mindenesetre meg kell maradnia általánosan kötelezőleg a latin
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és német nyelvnek; részben fen tar tandó a görög, a francziának. az elhagyását 
széles társadalmi rétegek sajnálnák. Ennélfogva csak a franczia s görög nyelv 
legyen egymást compensáló tantárgy, más compensatiós tárgyat nem enged 
meg. Az algebra s geometria anyagából sok elhagyható, e tárgy ne mint 
tudomány taníttassák, hanem bizonyos tekintetben mint ügyesség. Különösen 
a geometria tanítása szorul reformra: szeretné, ha a compensatiós tárgyak 
a négy felső osztályban volnának taníthatók.

Schm arcz Gyula: Minthogy eredetileg elfoglalt álláspontjától a többieké 
távol áll, csatlakozik, mint ezt ez esetre előre jelezte, a legközelebb esőhöz. 
Megteszi azt az engedményt, hogy elfogadja, hogy a remélhetőleg junctim refor
mált polgári iskola legyen a gyakorlati életre, az egységes középiskola pedig 
a tudományos pályákra, a főiskolára előkészítő iskola. Bizonyos mérsékelt 
elágazást a felső osztályokban mégis szükségeseknek tart, különben könnyen 
túlterhelést idézünk elő. Elvégre is nem az a fődolog, hogy egységes, hanem 
hogy jó középiskola legyen. Az alsó négy osztály legyen egészen egységes, 
záróvizsgálattal; azután következik egy görög-latin s egy reálág. hol a phy- 
sika és mathematika fokozott mértékben taníttassék. A görög nyelvre nézve 
megjegyzi, hogy azt az új reform folytán ne érje a legkisebb csorba. Az
1890. törvénynek is az az intentiója. hogy a görög tanulmányokat komolyab
ban űzzék, mint eddig. Nem érti az idegenkedést a nagyobb furcatió ellen, 
mely ellen lényeges argumentumot felhozni nem hallott. Nem ellenzi az elő
készítő osztályt.

Itt a tárgyalás kilencz órakor este véget ért. A minister vasárnap 
délelőtt 11 órára tűzte ki a tárgyalás folytatását.

H atod ik  nap (febr. 21.).

H ein rich  Gusztáv. Az egységes középiskolában közösen tanított tár
gyakban látja a dolog lényegét; a többi tárgy az okvetetlenűl szükséges 
mellett kevésbé lényeges. Az általános vitában említette volt mint compen
satiós tárgyakat a francziát, görögöt s esetleg természettudományi discipliná- 
kat. De nem kívánja, hogy a hozandó törvényben az illető tárgyakat meg
nevezzék s számukat megállapítsák. Csak annyi szükséges, hogy két ily 
facultativ tárgy okvetetlenűl meglegyen. A tárgyak megválasztása az iskola- 
fentartókra bízassák. A közös tárgyakat illetőleg nem lehet itt most tantervet 
csinálni. Azok volnának közösek, melyek ma is a gymnasiumban taníttatnak ; 
a görögöt compensáló mostani irodalmi tanítás beolvasztandó a közös tantervbe. 
A rajznak nagyobb szerep jusson s a mennyiben lehetséges a philosophiának 
is. Baj az, hogy sem arra való tanáraink, sem alkalmas tankönyveink nin
csenek. De nagyobb tájékozottsága a tanulóknak a philosophia alapfogalmai
ban igen kívánatos volna. A bifurcatióra nézve később kíván nyilatkozni 
Schwarcz Gyula jelenlétében.

K á rm á n  Mór is azzal kezdi, hogy módszert s tananyagot itt nem 
lehet részletezni. Általános elvként állítja fel, hogy a középiskolában tanított
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tárgyakat nem mint tudományokat szabad tanítani. Azért ellenzi a philosophiá- 
nak tágabb körben való tanítását, hanem igenis kivánja a philosophia alap
fogalmainak. elemeinek értelmes tanítását. A mai erre vonatkozó tanításmód 
többet árt, mint használ. E tanításnak az egyetemen kellene tágabb tért nyitni. 
Schwarcz Gyulával szemben megjegyi, hogy nincs ellentét paedagogia s 
culturpolitika közt. Ha nem akarunk bifurcatiót s compensatorius tárgyakat 
mégis felveszünk, ez onnét van, mert közös tárgyaknak veszszük, melyekre 
nézve már megvan az a közmeggyó'zó'dés, hogy mellőzhetetlenek, compen
satorius tárgyaknak pedig azokat, melyekre nézve ily közmeggyőződés még 
nincsen, melyekre nézve a jövő fog dönteni. Némelyek a jövő középiskoláját 
latin nélkül, némelyek a görög alapján állónak, ismét mások tisztán termé
szettudományinak látják. Ezért vannak a compens. tárgyak, a jövő fejlődést 
előkészíteni. Ebben azután nagyobb szabadság adandó az egyes intéze
teknek. Hogy mikor kezdődjék e compensatorius tárgyak, tanítása, csak a 
tanterv megállapításánál dönthető el. A közös művelődési anyagnak azonban 
ezek miatt semmi esetre sem szabad szenvednie.

H einrich  Gusztáv Schwarcz Gyulával szemben megjegyzi, hogy a nem
zeti egységes műveltség szempontjából szervezzük a középiskolákat, melyekben 
a szakképzettségre szükség nincsen. Az orientalista tudomány virágzik, noha 
nem vetik meg a középiskolákban alapját. Azért nem látjuk szükségét az 
erősebb furcatiónak.

Gherven Flóris nézete szerint a latin a Hl-ban kezdessék, a német 
az elsőben, a görög s franczia mint alternatív tárgy az V-ben. De a compen
satorius tárgyak a többiekkel egyenrangúak legyenek s az érettségi vizsgálat 
tárgyai. Nem járulhat hozzá Beöthy Zsolt felfogásához a magyar történet 
tanításáról, melyet most elegendő mértékben tanítanak. Talán rossz a mód
szer, de ezen lehet segíteni. Felméri indítványát azzal bővíti, hogy ne csak 
phiiologusoknak, hanem történészeknek is adjanak utazási ösztöndíjakat. A 
tanárban meg fokozni kell az ambitiót anyagi s erkölcsi elismerés eszközeivel.

Веке Manó csak arról szól, hogy az elágazásnál mely tárgyak legye
nek közösek? Szerinte a törzs legyen a mai görögpótló tanfolyammal ellátott 
gymnasium összes tárgyaival. A mathematikai reáliskolai tananyag tényleg 
megrövidíthető, de a mai gymnasiumi tananyagon csak methodikai szem
pontból lehet rövidíteni. König megjegyzése nem is vonatkozhatott a gym
nasiumi tananyagra. A térszemlélet fejlesztésére és a reális ismeretek meg
erősödésére szükségesnek tartaná a kézimunka tanítását a közös tárgyak 
között, nem is annyira a testi nevelés czéljából, nem is ethikai szempontból, 
hanem tisztán az anyag ismeretének czéljából és azért, mert oly gondolati 
functiót követel, a melyet semmi más stúdiumban nem végezhetünk. Addig 
is, ismételten sürgeti az ábrázoló geometriának a mathematikával vagy a 
rajzzal kapcsolatos tanítását, mert nélküle a mathematikai oktatás hiányos. 
A természettudományok tanítása végett bifurcatio nem kell, mert minden 
egyénnek, bármilyen pályán legyen is, a középiskolának sem többet, sem 
kevesebbet nem kell nyújtania, mint a mathematikai és természettudományi
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gondolkozás kifejlesztését. A tanítás centruma nem lebet a természettudo
mányokban, mert az emberiség stúdiumát mindig az ember képezi, de a mai 
gymnasiumi természettanítás kevesebb, mint kellene, a közös törzsben vala
mivel több kell.

Eötvös Lorand b. A közvélemény azt várja tőlünk, hogy az új közép
iskola a jelenkor igényeinek megfelelő iskola legyen s tán nincs megelégedve 
mostani magatartásunkkal, mely inkább a réginek látszik kedvezni. De a 
modern iskolának mindenekelőtt jó iskolának kell lennie. Sokat kaczérkodnak 
a természettudományokkal, sokan a közéletben, de más tudományszakok 
művelői is. Annyit el kell ismerni, hogy a természettudományok nem gyako
rolják nálunk azt a mivelő hatást, melyre joggal nagy súlyt helyezünk. A 
természettudományi gondolkodás és ismeretszerzés módjait nem fejlesztik 
eléggé. De e czélt elérhetni, ha a természettudományok megtartják azt a 
helyet, melyet a mai gymnasiumban elfoglalnak. Nem az óraszámot kell 
növelni. A két felső osztályban 4—4 óra a physikára elégséges. Az alsó osztá
lyokban kissé mostohán bántak e szakokkal, mert csak két óra van a physikai 
földrajzra, kellene a Ili. és IV-ben 3—3 óra a physikára, beleszámítva a 
chemiát s a physikai földrajzot. A többi azután a tanítás módjának kérdése. 
Most a középiskolából kikerült ifjúnak a feje tele van oly ferde fogalmakkal, 
hypothesisekkel, formulákkal, melyeket nagy fáradságba kerül onnét kiküszö
bölni. Kezdettől fogva összezavarják a tanításban a tényeket s elméleteket, a 
tapasztalatot a theoriával. Ezt a megkülönböztetést a tanításban lehetővé 
kell tennünk. Azért az alsó osztályokban a physika leiró tudományként tanít
tassák. Az utolsó évben kívánatos a p h y s ik a i elméletek történetének tanítása. 
A compensationalis tárgyak dolgában legközelebb áll Henrich Gusztáv nagy 
latitude-et engedő nézeteihez.

Sp itkó  Lajosnak aggodalma van e latitude tekintetében. Ez egyszerűen 
leszállítaná e tárgyak értékét és jelentené pusztulásuk kezdetét. E tárgyak 
megállapításánál két szempontot kell szem előtt tartani, a szabad választást 
a tanulók részéről, mi megvan, ha bizonyos különböző természetű tárgyak 
közül választhat, és azt, hogy e tárgyak első sorban az egyetemen legyenek 
legjobban értékesíthetők. Ilyen a görög nyelv vagy az ábrázoló geometria 
vagy esetleg valamely természettudományi disciplina. A harmadik lehet a 
franczia. Szükséges a reáltárgy azért is, hogy minden tanuló ne legyen kény
telen három idegen nyelvet tanulni. A középiskola 8 éves legyen. Az általános 
tárgyak közt a rajznak is kell lenni. Lehetőleg ott legyen a görög ó-kor 
ismertetése is. A szaki elemek az V-től fogva szerepeljenek. A természet- 
tudomány (physika, chemia) az eddiginél magasabb óraszámban legyen kép
viselve lent is, de chemia fent is. Ő már 1888-ban készített s tett közzé egy 
tervezetet, mely majdnem egészen megfelel a mostani enquete többsége 
nézetének.

A lexander  Bernát, Schwarcz Gyulával szemben megjegyzi, hogy aki 
igazán .egységes középiskolát akar. nem lehet barátja semmiféle mély furca- 
tiónak. mely az egységes iskola czélját és eszközeit veszélyeztetné.Czélját. mert
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az egységes nemzeti szellemet nem tudnék megteremtemie külön csoportosítással, 
s eszközeit, mert minden tanár irtózni fog attól, hogy olyanokat tanítson, a kik 
különböző' előkészültségűek s különböző irányban haladnak, különböző tár
gyakat tanulnak. Azért а bi- trifurcatio kifejezése is száműzendő s a compen- 
sáló tárgyakkal helyettesítendő. A philosophia tanításának bővítését ő is csak 
úgy értette s mondotta, hogy az alapfogalmak jobb módszer alapján közlen
dők az ifjakkal, oly értelemben mint Eötvös a physikát akarja taníttatni A 
compensáló tárgyakra nézve azt a szabadságot engedné meg, hogy a hol 
több középiskola van. ott az egyikben az egyik, a másikban a másik tárgy 
tanítható. De a tanításra nézve is némi autonómiáját az intézeteknek óhajtja.

Szász  Károly: A legtöbb dologra nézve egyetért Alexanderrel. Ö is 
mind a tárgyakat bevenné a közösek közé, ha lehetne. Minthogy nem lehet, 
kell különbséget tenni köztük s a intézeteknek bizonyos szabadságot engedne 
meg a compensáló tárgyak választásában. Ha két compens. tárgy van. s ez 
a minimum, az egyik a görög nyelv legyen. Ha három, akkor az egyik 
a görög, a másik bármely modern nyelv s a harmadik egy reáltárgy. Az 
ábrázoló geometriát nem szeretné, inkább egy természetrajzi ágat. Az elága
zásra az utolsó három évet elegendőnek tartja.

F elm éri L. Úgy hiszi, hogy a választható tárgyakban való nagy lati- 
tuderől csakis a fővárosban lehetne szó, de nem a vidéken. A latin nyelvet 
a nyolcz osztályú középiskolában a Il-ik. a kilencz osztályúban a III. osz- 
tálylyal kívánná kezdetni. Azután két év múlva (4-dik, illetve 5-dik osztály
ban) kezdődnék a német nyelv tanítása. Nem barátja sem a bi-, sem a 
trifurcatiónak. de mert elegendőnek tartja, ha a középiskola két idegen nyelvbe 
és irodalomba kellőképen bevezeti az ifjút, a 6-dik illetőleg a 7-dik osz
tályban annyi választásszabadságot engedne, hogy az ifjak a német helyett 
görögöt vagy (a természettudományi hajlamúak) a természettant választhassák. 
Az ekként választott és kötelező görög vagy természettan az illetőknek 5-ik 
főtárgyuk lenne, melyből a középiskolai tanfolyam befejeztekor és az általá
nos tárgyalás alkalmával kiemelt más négy tárgyból, szoros vizsgálatot ten
nének. Legyünk a tanítandó nyelvek számában szűkmarkúak ; de kívánjunk 
a tanulóktól egész munkát, azaz intensiv tanulást.

H om ann  Otto: A kompensationalis tárgyak tanítása a 9 osztályú inté
zetekben a Vll-ben kezdődjék. Alternative taníttassák az egyik ágban a görög, 
a másikban fentartandó a görögpótló tanítás. Ha azonban ezt sikerül a közös 
tanításba beolvasztani, akkor nem marad más hátra, mint compensationális 
tárgynak valamely modern nyelvet elfogadni, mert rendesen (közösen) tanított 
tárgyat nem szabad a compensatio tárgyává tenni.

C sáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister kijelenti, hogy a 
ponthoz más nem kívánván hozzászólni, a vitát berekeszti. Eredménye a 
vitának: 1. Az értekezlet egyhangúlag legalább az alsó négy osztályt, min
denesetre teljesen egységesnek kívánja; 2. közös tantárgyak volnának a je
lenlegi gymnasium kötelező tárgyai, hozzávéve a rajzot s a természettudo-
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mányok némi pótlását vagy bó'vítését; 3. külön, mint compensatorius tárgyak 
taníttatnának: a görög s egy modern culturai nyelv; véleményeltérések voltak 
egyéb compensatiós tárgyakra nézve a természettudományok köréből. 4. A 
közös tantervbe olvasztandók a görögpótló kurzus irodalmi tárgyai, melyek
nek tanítása igen szép siker kilátásával biztat. 5. Az intézetek berendezésében 
némi latitude kívánatos a compensatiós tárgyakra vonatkozólag.

Következik a 4. kérdés tárgyalása. E pont a következő : Szükségesnek 
mutatkozik-e a középiskolában tagozatot, példáúl alsó és felső tagozatot 
létesíteni s nem volna-e czélszerű az első tag elvégzését zárvizsgálattal 
összekötni, mely kormányfelügyelet alatt menne végbe.

E ponthoz hozzászólnak :
P aselavszky  József ki nem tartaná jónak, ha az egységes iskola felső 

és alsó tagozatra osztatnék, különösen didactikai szempontból lehetetlennek 
tartván a «némi» egész tanítását. Nagy didactikai botlásnak tartja, mikor a 
nép- és polgári iskolákban követelnek ilyen «némi» egészet s Írnak 30—40 
oldalas tankönyveket, a melyekben az állattan, vagy a növénytan épen úgy 
megvan egész rendszerében, mint akár Leunis synopsisában. A középiskolai 
tanulót mind úgy kell tekinteni, mintha valamennyi tudományos pályára 
akarna menni s arra is kell törekedni, hogy egységesen, szakadatlanúl. foly
tonosan a nevelés és oktatás elvei szerint kapja meg mind ez alap felépítésre 
való anyagot, tekintet nélkül azokra, a kik esetleg az alsóbb osztályokból 
más pályára léptek.

Berecs Antal: Ha az új középiskola mellett a szakiskolák úgy rendez - 
tetnek és fejlesztetnek, hogy azon tanulók, kik nem tudományos pályára töre
kednek, nem lesznek kényszerítve a középiskolába járni: akkor nem volna 
szükséges a középiskolát tagozatokra osztani. Nézete szerint ez volna a 
helyes. A tanítás folytatólagosan haladna az I—VIII. osztályon keresztül s 
nem volna szükség a nyolcz éves tanfolyam alatt semmiféle áthelyező zár
vizsgálatra. Nem tartja üdvösnek, ha valamely határozott czélú iskolának 
idegen irányok és czélokra is tekintettel kell lennie! Ez zavarólag hat a 
tanrendszer megállapításánál és kétségessé teszi a főczél elérését. A közép
iskolai I. osztályba való felvételt illetőleg fentartani kívánja az 1883-diki közép
iskolai törvénynek erre vonatkozó határozmányait.

K á rm á n  Mór, Lengyel Sándor, a tagozat ellen vannak.
Веке Manó megemlíti, hogy az első osztályba lépő 11 ezer tanuló 

közül az ötödiket csak 4 ezer éri ugyan el; de a tanulók zöme nem a negye
dik után marad el. Szakiskolákba és tanítóképző intézetekbe többen lépnek, 
mint a hányán a középiskola és polgári iskolák negyedik osztályaiból elma
radnak; tehát majdnem minden tanuló folytatja stúdiumát a negyedik osztályon 
túl és igy külön befejezett egész azok részére, a kik az életbe lépnek, nem 
kell. A vizsgálattól nem vár semmi hasznot, mert a mai érettségi vizsgálat 
sem tart vissza sokkal több tanulót, mint egy közönséges osztályvizsgálat.

A lexander  Bernát bizonyos tagozatot engedne meg a kilencz osztályú 
intézetben a hatodik év után, az egyéves önkéntességi jog szempontjából.
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S zá sz  Károly e felfogás ellen szól és
C sáky A lb in  gróf vallás- és közoktatásügyi minister ez értelemben, 

hogy tagozat nem ajánltatik, enuneiálja az értekezlet véleményét.
Az ötödik pont. melyben a középiskola viszonyáról a népiskolához, 

gyakorlati iskolákhoz s főiskolákhoz van szó, rövid vitát támaszt; hogy az 
egységes középiskola minden főiskolai tanulmányokra qualificáljon, az előb
biek után vita tárgyát nem képezhette. De itt került szóba a kilencz osztályú 
középiskola, illetőleg az előkészítő osztály kérdése. Itt három lehetőségre 
figyelmeztetett a minister. 1. Az előkészítő osztály felállítása általánosan 
kötelezőnek tétessék-e ? 2. Az előkészítő osztály felállítása nem föltétien 
kötelező, de a IV-dik elemiből az előkészítő osztály mellőztével az elsőbe 
lehessen átlépni felvételi vizsgálat alapján : 3. az előkészítő osztály felállítása 
nem kötelező, de megengedtetik azon föltétel mellett, hogy a negyedik elemi
ből belépők az előkészítő osztály mellőztével mindjárt az elsőbe léphetnek. 
Az első lehetőséget az értekezlet mellőzi. A másodikhoz hozzászól S zász  
Károly, ki a felvételi vizsgálatot csak azok számára mellőzi, a kik a IV-ből 
az előkészítőbe lépnek, tehát egy évet vesztenek. B om bauer Emil a fölvételi 
vizsgálat mellett van, hasonlóképen Verédy K., K á rm á n  Mór szükségesnek 
tartja a felvételi vizsgálatot, míg Berecz Antal minden felvételi vizsgálat 
ellen van. mert gyakorlatilag keresztülvihetetlen. Ugyanígy vélekedik Sp itko  
Lajos és Hofer Károly, ki hosszú tapasztalata alapján kifejti, mily sok mun
kával s kevés eredménynyel járnak a fölvételi vizsgálatok.

C sáky A lb in  gróf közoktatásügyi minister, mint a többség nézetét 
enuneiálja, hogy a felvételi vizsgálat mellőztessék.

Az egységes középiskolának a polgári iskolához való viszonyára vonat
kozólag egyhangú az a nézet, hogy a polgári iskola egyidejűleg reformálandó 
oly értelemben, hogy kisebb tisztviselői pályákon is qualificatiókat adjon. 
Az átlépésre nézve K önig  Gyula kijelenti, hogy gyakorlati szempontból lehe
tőleg megkönnyíttessék. L engyel Sándor az átlépésre vonatkozólag a tanár- 
testületnek a felvételi vizsgálatnál nagy pouvoirt akar adni. Verédy Károly 
ez ellen szól s csak a tantervi különbözetből kíván felvételi vizsgála
tot. K á rm á n  Mór az egységes középiskolából a szakiskolába való átlépést 
csak felvételi vizsgálat alapján tartja megengedhetőnek. A minister Verédy 
felszólalása értelmében enuneiálja az értekezlet többségének véleményét. Az 
önkéntességi jogról, mely a polgári iskola hatodik osztályának elvégeztével 
járna, szólnak : K önig  Gyula, Verédy K., Lengyel Sándor, ki arra figyelmez
tet, hogy mert Ausztriában oly hatosztályu intézetek nincsenek, ezt eddig 
nem lehetett elérni, mire a minister az egész pontra nézve a következő vég
eredményt enuneiálja:

1. Az előkészítő osztály felállítása igen kívánatos, de nem tétetik álta
lánosan kötelezővé. 2. Fölvételi vizsgálat akár a harmadikból az előkészítő, 
akár a negyedik elemiből az első osztályba lépésnél nem szükséges. 3. A polgári 
iskola viszonya az egységes középiskolához, a mi az átlépést illeti, megfelelő 
fölvételi vizsgálattal a tantervkülönbözetből szabályozandó. 4. A hatosztályú 
polgári iskola kisebb tisztviselői pályákra is qualificatiót adjon. Az önkén
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tességi jog megadása a hatodik osztályt végzetteknek ez idű szerint nagy 
nehézségekbe ütköznék. Ez enunciatio után a minister a következő beszéddel 
rekeszti be az értekezletet.

C sáky A lb in  gróf vallás- és közoktatásügyi minister: Végére értünk 
tanácskozásainknak s nem marad egyéb hátra, minthogy az értekezlet tagjai
nak meleg köszönetemet nyilvánítsam közreműködésükért, melyet tanács
kozásaink fontos tárgya iránt tanúsítottak. De midőn ezt teszem, egy momen
tumot különösen ki kell emelnem. Nemcsak teljes szakavatottságot s igen 
nagy érdeklődést tapasztaltam az értekezlet tagjaiban az egységes középiskola 
ügye iránt, hanem egyszersmind oly ritka egyértelműséget a véleményekben, 
mely tetemesen megkönnyíti majd a feladatot, a mely most áll előttünk, midőn 
a részleteket meg kell állapítanunk. Nemcsak a főelvekre nézve volt teljes 
egysége a véleményeknek, hanem az értekezlet egyértelműsége számos döntő 
jelentőségű részletben is érvényesült, úgy hogy a további munkánk valóban 
sokkal könnyebbé vált, mint eleinte gondolni lehetett. Szándékosan nem 
kívántam praejudicálni az értekezlet tagjainak s azért csak kérdőpontokat 
terjesztettem az értekezlet elé; czélszerűnek tartottam mindenkinek teljes 
szabadságot adni véleménye nyilvánításában. Annál nagyobb örömemre s 
megelégedésemre szolgál, hogy az értekezlet tanácskozásának eredménye 
nehány csekély jelentőségű részlet kivételével m ajdnem  teljesen megegyezik 
asza l a  tervvel, m elyet m á r  a z értekezlet előtt fo rm á lta m  m agam nak. 
Ebből azt a megnyugtató érzést merítem, hogy a helyes úton vagyunk, hogy 
az eszme üdvös, s hogy keresztülvitele, konkrét formába való öntése nem 
lesz oly nehéz feladat, mint eddig látszott. Ezek után remélem, hogy sike
rülni fog nem távol időben oly intézményt alkotni, mely nagy hasznára válik 
majd nemzetünknek s hosszú időre alapúi szolgálhat kultúrái fejlődésünknek. 
Midőn újra mély köszönetemet mondom az értekezlet összes tagjainak, az 
egész értekezletet befejezettnek nyilvánítom.

A minister beszédét az egész értekezlet zajos tetszéssel s éljenzéssel 
fogadta.

Eötvös L ó rá n t báró valamennyinek nevében köszönetét mond a 
ministernek azért a figyelmes gondért, melylyel az értekezletet vezette. 
Mindenki örömmel mondotta el véleményét, mert a minister jóságos tekin
tetéből s feszült figyelméből ösztönt merített nézetének szabad nyilvánítására. 
S habár a minister nem mondotta el előzetesen a maga nézetét, mégis egész 
magatartásából láttuk, hogy velünk együtt érez s gondolatainkkal egyetért. 
A minister e gondos vezetésének s jóságos figyelmének tulajdonítja a szóló 
az értekezletnek ama valóban meglepő egyetértését, mely ez alkalommal 
nyilvánult. Valódi lelkesülés hatotta át az értekezlet tagjait, mert érezték, 
hogy a minister is hasonlóképen lelkesedik az ügyért. Fontos ezen lelkese
dés, mert mutatja, hogy az egységes magyar tanári kar egynek érzi magát 
vezérével. Köszönetül nem tud egyebet mondani, mint hogy «Éljen a 
minister!»

Az értekezlet lelkes éljenzése követte Eötvös Lóránt báró szavait, mire 
a minister, minden tagjával az értekezletnek kezet fogva, távozott.
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K Ü L F Ö L D .

Külföldi középiskolai mozgalmak 1890—91.

II. A usztria .

Miként a német államokban, úgy Ausztriában is egyelőre inkább 
a részletekben nyilatkozik meg a berlini értekezlet hatása. A reál- 
gymnasium rendszerbeli kérdése Ausztriában nem csak most tárgytalan, 
hanem mindig az volt, mert — miként az ausztriai tanügyi sajtó 
büszkén emlegette — az a dualismus, melyet a berlini értekezlet elv
ben megállapított, Ausztriában már a Thun-féle Organisations-Entwurf 
rendelkezéseiben emlékszerü világossággal kifejezésre jutott és a mai 
napig zavartalanúl érvényben állott.

Mielőtt azonban a berlini értekezlet határozataival közvetetlen 
kapcsolatba hozható ausztriai intézkedéseket szemügyre venném, előbb 
a megelőző 1890. évben történteket kívánom röviden érinteni.

Az európaszerte mutatkozó áramlat hatásának tulajdonítható az 
osztrák közoktatásügyi ministerium 1890. évi szept. 15-én 19.097. sz. 
alatt kelt rendelete, mely a testi nevelés fokozottabb ápolására hívja fel 
a középiskolákat, különösen az úszást, a korcsolyázást és a játékokat 
ajánlva figyelműkbe E rendelet az osztrák tanügyi sajtóban) pl. a 
„Zeitschrift für das Realschulwesen“ és „Zeitschrift für österr. Gym
nasien“ czímü folyóiratokban) nagy visszhangra talált, s alapos vitat
kozások tárgyát képezte az 1891. évi márczius havában Bécsben 
ülésező „III. Allgemeiner deutsch-österreichischer Mittelschultag“ alkal
mával is.

Nem annyira tanügyi, mint politikai szempontból lett neveze
tessé az 1890. évi junius 24-én szentesített törvény „az iskolai fe l
ügyeletről Csehországban“, mely törvény újra szervezi a középiskolai 
ügyekkel is foglalkozó csehországi Schulrathot, fele részben a német 
s fele részben a cseh nemzetiség képviselőinek juttatva benne helyet.

Végül figyelmet érdemel ebből az évből a 25.081/87. sz. a. 
kelt ministeri rendelet, mely a reáliskoláknál a túlterhelés elkerü
lése végett korlátozza az Írásbeli dolgozatok számát.

Már egészen a berlini megállapodások folyománya az 1891. évi 
junius 17-én 9193. sz. a. kelt rendelet a szabad ké z ira jz  tanítása tárgyá
ban. Ismeretes, hogy Berlinben a vita egyik kimagasló pontját a rajz
oktatás képezte. Mindegyik felszólaló megegyezett abban, hogy a rajz 
mai napság kiváló figyelmet érdemel a középiskolában, s hogy tanítása 
lehetőleg minden osztályban kötelező legyen. Az osztrák rendelet gondos 
revisió alá veszi a gymnasiumi és reáliskolai rajztanítás anyagát, helye
sebben osztja fel az órákat az egyes osztályok közt, s szabadosabb és 
világosabb alakot ád a már azelőtt is érvényes módszeres utasításoknak.
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De kétségtelenül legközelebb áll a berlini értekezleten nyilvánult 
óhajokhoz az osztrák ministernek az a körrendeleté, mely arról szól, 
miképen kell a gymnasiumok felső osztályaiban a classikus nyelveket 
tanítani? (1891. évi szeptember 30-án 1786. sz.)

E nagy lendülettel és meleg hangon irt körlevél kiegészíti azt 
a nehány évvel ezelőtt kibocsátott intézvényt, mely a gymnasiumok 
alsó osztályaiban a classikus nyelvek tanítása körül követendő eljárás
hoz adott volt útbaigazításokat. Ott arról volt szó, hogy az eddigi 
gépies és részletekben eltévedt nyelvtanítás helyett az összefüggő olvas
mányokhoz fűződő, minden aprólékosságtól ment s csakis a lényeges 
szabályokra szorítkozó eljárás honosodjék meg. Itt a latin irodalmi 
tanítás forog kérdésben, s a latin nyelv tanárai becses utasításokat 
nyernek arra, hogy ma is, mikor oly népesek az osztályok, mikor annyi 
az oda nem való elem, mikor oly hajlandók vagyunk hasznossági szem
pontok folytonos mérlegelésére s mikor belső életünk oly hihetetlenül 
szórakozott, hogy ily mostoha körülmények közt is mikép kedveltetheti 
meg az iskola a classikus Írót az ifjúsággal ? Az olvasmánynak, hogy 
igazán képző hatású legyen, kettős feladata van. Egyrészről az olvasott
nak nyelvileg pontos ismeretén kell alapulnia, másrészről a gondolati 
tartalom elsajátítását és a művészi forma felfogásait kell eredményeznie. 
De hogy ez megtörténhessék, nyelvileg jól meg kell érteni az olvas
mányt : mert az oly eljárás, mely az olvasmány tárgyalásánál a gram
matikai és lexikológiai pontosságot elhanyagolná, nem engedné érvényre 
jutni a gondolkodás ama szigorúságát és lelkiismeretességét, melyben 
eme tanítás formális képző hatása gyökerezik. A szöveg pontos nyelv
tani ismerete tehát elkerülhetetlenül szükséges. De a mi nem szükséges, 
az a szöveg minden egyes helyén a grammatikai, synonymikai, stilisztikai, 
történelmi, irodalmi, régiségtani, mythologiai, rhetorikai és poétikai 
magyarázatoknak ama túltengése, mely nem engedi meg a gyorsabb 
haladást, túlságos terjedelménél fogva unalmat kelt, a tanulóknak 
olvasási kedvét szegi s általában középiskolába nem való. E helyett 
a tanár arra törekedjék, hogy szép és szabatos fordítást kapjon, mert 
a jó fordítás már magában foglalja az iró mindenoldalú, alapos meg
értését, teljes világosságba helyezi az alaki és tartalmi szépségeket, 
s valóságos élvezetet kelt az ifjúban. Hogy e czél elérhető legyen, a 
minister a gymnasium felső osztályaiban a latin és görög házi dolgo
zatokat megszünteti s az erre szánt időt terjedelmesebb olvasmánynak 
juttatja; továbbá korlátozza az iskolai dolgozatok számát, beviszi a 
latinból illetőleg görögből németre való fordítást, melynek azonban 
előleges készület és segédeszközök használata nélkül kell készülnie. 
Végül intézkedik a minister afelől is, hogy a tanuló házi olvasmányai 
is szerepelhessenek az érettségi vizsgálat tényezői közt.

Oly rendelkezések ezek, melyeknek lelkiismeretes követése való
színűvé teszi az eredményesebb, az életrevalóbb, a nemesebb irányú 
tanítást.

41
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III . F ran cziaország .

Ezek után vessünk egy tekintetet a tanügyi nagy elvek hazá
jára, Francziaországra.

Már két évtized óta vajúdik a franczia középiskola. Jules 
Simon mutatott rá 1872-ben körrendelettel a fenforgó bajokra. De 
figyelmeztetései eredménytelenül hangzottak el. Jules Ferry tantervi 
változtatásokkal akart segíteni. Utána következett a gyorsan válta
kozó ministerek hosszú sora, kiknek rövid kormánya még csak föl
tűnni se engedé a maradandó intézkedések reményét. Végre, Bourgeois 
ministernek jutott osztályrészül a legfőbb közoktatási tanács támoga
tásával és segítségével a középiskolai reformokat szélesebb keretben 
megalkotni.

Megkísértem először röviden felsorolni a történteket. A classikus 
vagyis gymnasiumi oktatás tanterve alapjában érintetlenül hagyat
ván, a minister e tantervhez módszeres utasításokat dolgoztatott ki, 
melyeknek egyes fejezeteit a franczia közoktatás és tudomány leg
kiválóbb koryphaeusai Írták meg. Közzétette továbbá tanulmányozás 
végett a közoktatási tanácsnak egy valóban nemes és erkölcsös isko
lai fegyelem meghonosítására vonatkozó nagy desideratumait s ezek 
alapján szabályrendelettel módosította az internatusnak elavult, s az 
egyéniséget nem méltányoló fegyelmi rendtartását.

Tette ezt abban a szellemben, melyet a psychologiai alapon 
álló neveléstan s a hygiene nagy elvei parancsolnak. Teljesen befe
jezte a franczia reáliskolai oktatásnak ama reformját, melyet 1886-ban 
Jules Ferry kezdeményezett, s melynek lényege az, hogy e tanítás 
ma már nem enseignement spécial, vagyis polgári iskola-féle, mint 
Duruy minister idejében, hanem modern alapon álló középiskola, tel
jesen egyenrangú a lycée gymnasiumi irányával, mint neve is mutatja: 
enseignement secondaire moderne. Végül, a minister az eddigi
3-féle baccalaureatust (t. i. baccalauréat és lettres, bacc. és sciences, 
és bacc. és sciences restreint pour la partié mathematique) eltörölte, 
illetőleg egy közös baccalaureatusba olvasztotta össze, melynek neve : 
baccalauréat de l’enseignement secondaire classique, röviden: bacca
lauréat classique.

Vegyük sorjába e három nevezetes reformcsoportot. A módszeres 
utasításokról * csak azt mondhatni, hogy azokat nem dicsérni, hanem 
olvasni kell. Mondhatjuk, hogy e mű a rationális és észfejlesztő, 
módszeres tanítás kánonja, a formai dressurának és a routinenak 
ellenlábasa. Nagy és soha el nem évülő érdemök az lesz majdan a 
történetiró szemében, hogy Francziaországban egészen új ideálját állí
tották fel a tanításnak, új irányt jelöltek ki, olyant, mely nem szo

* M inistere de V instruction  publique et des beaux arts. Enseigne
ment secondaire. Instructions, programmes, reglements. Paris, Imprimerie 
nationale. 1890, 228 lap.
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rítkozik az ismeret egyszerű közlésére, hanem azon van, hogy az 
ismeret tudatossá váljék, hogy a gyermek azt valóban birtokba vegye. 
Csak azokat a fejezeteket kell olvasnunk, melyek a classikus nyelvek 
tanításáról, vagy a történelemről, vagy a philosophiáról vagy a rajzról 
szólnak, — s a bennök foglalt fejtegetésekkel összehasonlítanunk azt, 
a mi a múltban volt a franczia középiskolákban, s nyomban meg
fogunk győződni e mű eléggé nem méltányolható fontosságáról.

A módszeres utasításokkal kapcsolatosan életbeléptetett fegyelmi 
reformok czélja az erkölcsi nevelést természetes alapjaira visszavezetni. 
Első dolog, hogy az emberben az állat legyen jó, — que la  béte 
só it bonne, mondja a franczia, — vagyis, hogy az ember egészséges 
legyen. A második, hogy értelmes legyen. A harmadik, hogy tudjon 
akarni. Az a fegyelemtartás lesz tehát a leghelyesebb, mely e három 
feladatot egymással összehangzásban oldja meg. Csakhogy a franczia 
internatus rendszere mellett e valóban erkölcsös nevelést megvalósí
tani a legnehezebb gyakorlati problémák egyike, mert a százával és 
százával együttlakó tanulóknak egyszerű rendbentartása is majdnem 
mindig gépiessé, mechanikussá teszi az eljárást, megnehezíti, sőt lehe
tetlenné teszi a főczélt, az egyéniségbe való elmélyedést, a szeretettel 
teljes és odaadó gondozást. Itt minden en gros és dobszóra megy, 
nemcsak a táplálás, altatás, sétáltatás, hanem a tanultatás és esetleg 
imádkoztatás is. E merev egyformaságot enyhíteni, a gyermeki lélek 
és kor különböző dispositióinak helyet engedni — ez a reform czélja. 
Ehhez képest a szabályzat a megtorló büntetés helyébe, a hol csak 
lehet, a praeventiv fegyelmet teszi: nem a rideg törvénynyel, hanem 
a törvény megértetésével kíván hatni. Az eddigi eljárás ellenére, mely 
nélkülözhetőnek vélte a család segítségét, az utóbbinak a támogatását 
egyenesen megkívánja, s minden siker egyedüli biztosítékát a tanárok 
és magántanítók egységesen következetes eljárásában keresi. *)

A franczia középoktatás második lényeges reformja, mint emli- 
tém, a reáliskolai oktatás kifejlesztése. A reform fővonalai a követ-

* íme néhány részlet: A szellemi munka maximuma ezentúl a kis 
osztályokban naponként 6 óra, a középsó'kben 8, a felsőkben KP/a (a torna 
és ének kizárásával). A csütörtök egészen szabad. A két órás tanítást 
15 percznyi szünet szakítja meg. A tanulókkal való egyénibb foglalkozás 
czéljából a magánismétlések ajánltatnak. Étkezés közben szabad beszélgetni 
(eddig tiltva volt). A tanuló magaviseletéről a szülő havonkint kap hivatalos 
értesítést. A tanintézetben fegyelmi tanács (conseil de discipline) áll fönn, 
mely a legsúlyosabb fegyelmi vétségek fölött testületileg ítél. A büntetések 
száma kevesbedik. Inkább csak azok maradnak meg, melyek — mint H 
Spencer mondja — természetes folyományai a vétségnek, s melyeknek ép 
azért mindig van foganatjok. Ellenben minden értelmetlen, s a vétséggel 
okozati összefüggésben nem levő büntetés (pl. pensumoknak büntetésül való 
feladása) tilos stb. Érdekes, hogy akkor, midőn az Université a disciplinára 
vonatkozó rendkívül szabadelvű utasításait kiadja, ugyanakkor 85 papi 
(magán) középiskola képviselői, Párizsban összegyűlve, a térdeltetést, száraz 
kenyérrel való büntetést s az osztályból való kiutasítást bizonyos esetekben 
megengedhető fegyelmi büntetéseknek nyilatkoztatják.

41*
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kezők: Az osztályok eddigi elnevezése (I—VI.) megszűnik s helyébe 
az enseignement classique mintájára a következő lép: Sixiéme, 
Cinquiéme, Quatriéme, Troisiéme, Seconde, — Premiére, mely utóbbi 
a Rhétoriquenak felel meg. A Premiereben két sectio van: egyik a 
section des lettres, a másik a section des sciences. Az egész oktatás 
tárgyai: franczia nyelv és irodalom, német és angol nyelv s irodalom 
(mindkettő kötelező), philosophia és erkölcstan, a jogtudomány és 
nemzetgazdaságtan alapelvei, történelem, földrajz, mathematika, physika 
és chemia, természettudományok, rajz és könyvvitel. A Quatriéme 
után itt is vizsgálatot tesz a tanuló s szintén külön bizonyítványt 
kap róla, épen úgy, mint az enseignement classique-ban. A Seconde 
után vagy a fent említett sectiók valamelyiképe léphet a tanuló, vagy 
a Mathématiques Elémentaires osztályaiba. A baccalauréat de l’enseig- 
nement spécial helyébe, egyébként ugyanazokkal a jogosításokkal, a 
baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne lépett, mely szin
tén 2 fokozatból á ll: az első a Seconde után, a másik a Premiére 
után teendő le. Az oktatás berendezésének megértetésére szolgáljon 
következő vázlat:

Classe Préparatoire 
Classe de Huitiéme 
Classe de Septiéme.

Sixiéme
Cinquiéme
Quatriéme.

Troisiéme
Seconde.

(I-re partié du baccalauréat moderne)

Premiére
Section des lettres Section des sciences M at. É lém ent.

(И-me partié, 1-re sárié П-ше partié, 2-me série Il-me, partié 3-me sé- 
du bacc. mod.) du bacc. mod.) rie du bacc. mod.)

A harmadik nevezetes reform a classikus baccalaureatus sza 
bályozása. * Mint említém, az eddigi 3-féle baccalaureatus megszűnt, 
s egy baccalauréat classique-nak engedett helyett, mely két vizsgá
latból áll. Az első vizsgálat Írásbeli része latinból francziára való for
dítás (version) és franczia szabad dolgozat; a szóbelinek tárgyai: 
egy görög, egy latin és egy franczia iró, továbbá egy angol vagy 
német író szövegének magyarázata, ezenkívül a Rhétorique anyagára 
terjedő kérdések a történelemből, a földrajzból és az elemi mennyi

* Az 1890. aug. 8-án kelt decretum és ministeri rendelet.
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ségtanból. A második, egy év múlva leteendő vizsgálat választást 
•enged meg a tanulónak. Ha irodalmi tanulmányokra van hajlandósága, 
philosophiai tárgyú franczia értekezést kell Írnia, s felelnie a philo- 
sophiából, a philosophia történelméből, philosophiai írókból, a leg
újabb kor történelméből és a physika, chemia és természetrajz ele
meiből ; ha a reáliákat választja, mathematikából és physikából tesz 
Írásbelit, szóbelit a mathematikából, physikából, természetrajzból, 
chemiából, legújabb kor történelméből és philosophiából.

A mi az eljárást illeti, figyelmet érdemelnek a szabályzat követ
kező intézkedései: A ki megbukik, csak abban a tankerületben javít
hat, melyben megbukott (eddig nem úgy volt). A jelöltek eddigi 
tanulmányaik igazolására tanulmányi bizonyítványt (livret scolaire) 
mellékelhetnek; az írásbeli feladatokon a jelölt 3— 3 tétel között 
választhat. Végül, fontos annak az elvnek kimondása is, hogy a 
baccalaureatus két rendbeli vizsgálata egy szét nem választható egészet 
képez. „Les épreuves de cet examen sont divisées en deux parties ; 
ces deux parties sont solidaires, et de mérne qu’elles aboutissent á 
un seul diplóme, elles forment u n  tou t ind iv is ib le .“ (1890. évi szept. 
24-én kelt pótrendelet).

Mint az előadottakból kiderül, a franczia középiskolai oktatás 
•e legújabb rendezése nem kedvez az egységesítésnek, sőt inkább 
centrifugálisnak mondható. Először is megmarad, sőt teljes követke
zetességgel kiépül a dualismus: enseignement secondaire classique és 
enseignement secondaire moderne. Azután e két, élesen elkülönített irá
nyon belül az utolsó évben, még pedig mindkétféle középiskolában 
ismét differentiálódik a tanulmány, tekintettel tán inkább a különböző 
főiskolai pályákra, mint a személyes hajlandóságra.

Az oktatás ilynemű berendezése azonban nemcsak a műveltek 
igen nagy számát, hanem a tanügyi körök egy jelentékeny részét 
sem elégítette ki. Constatálnom kell, hogy Francziaországban ez idő 
szerint a társadalom vezető osztályaiban mind nagyobb tért hódít az 
egységes középiskola eszméje, a mi annál meglepőbb, mert öt évvel 
ezelőtt még csak nem is álmodott senki sem felőle. Az 1889-ik évi 
párizsi tanügyi congressuson képezte az eszme tudtommal először 
nyilvános vitatkozás tárgyát. Az 1890-ben megalakult Association 
nationale pour la reformé de Г enseignement secondaire, melynek tag
jai immár az egész országból sorakoznak, az egységes középiskolát 
tűzte ki programmjává: czélja oly középiskolát alkotni, mely két 
tagozatból áll. Az alsó, öt évfolyamból álló tagozatban nincsen latin 
nyelv, a felső tagozat kétfelé ágazik: egyik ágat a classikus nyelvek, 
a másikat a sciences-ок, a reáliák jellemzik (az utóbbi latin és görög 
nélkül). Helyesléssel fogadta e tervet a legelőkelőbb franczia tanügyi 
lap, a Revue Internationale de l’Enseignement (szerkeszti Dreyfus- 
Brisac), s teljesen szolgálatába szegődött a Revue de l’Enseignement 
Secondaire et Supérieure, melynek szerkesztője J. Gautier a tavali
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évfolyamban a vezérczikkek egész sorozatában tört lándzsát az ily 
módon concipiált középiskola mellett.

Igen hosszúra nyúlnék előadásom, ha ezeken kívül még a kisebb, 
jelentőségű intézkedéseket, melyek az 1890. és 1891. években elő
fordultak. teljességökben fel akarnám sorolni. Azért csak nehány 
érdekesebb jelenség rövid érintésére szorítkozom. A testi nevelés terén 
mindenütt nagy haladást látunk, a franczia középiskolákban egymás 
után keletkeznek az ifjúsági testedző körök és egyletek (unions 
athlétiques) s az 1891-ik évi költségvetésben először szerepel 
25,000 frt iskolai játékok czímén. Újból szabályoztattak az osztály
vizsgálatok, s az igazgatók utasíttatnak, hogy ezentúl az externus 
tanulókra is kiváló figyelmet fordítsanak mind fegyelmi, mind tanul
mányi tekintetben. —  1890-ben jártak le a községekkel kötött 
10 éves szerződések, s ez alkalmat a kormány ezúttal is felhasználta, 
hogy kivánalmait a tanügy érdekében a fentartó községekkel szem
ben érvényesítse. — Az École de Cluny nem felelvén meg a 
hozzákötött reményeknek, megszűnt. A collegiumi tanárok anyagi 
helyzete s a maítre-ek szolgálati viszonyai javultak. A tanárok 
előléptetési viszonyai a lehető legigazságosabb szabályozásban része
sültek, úgy t. i., hogy ezentúl az alacsonyabb fizetési fokozatból a 
magasabb fokozatba a rendszeresített létszám egyik fele szolgálati 
évek, másik fele pedig személyes érdem alapján megy feljebb.

(Budapest.) B r . F in á c zy  E rnő .

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.
A február 8-án tartott ülés.

Elnök : K öpesdy S., jegyző: Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: dr. K á rm á n  M . és dr. Szom bathy J . tiszt, tagok, 

dr. A le xa n d er  B ., M ü lle r  J .. B em e  L .,  dr. В еке M .,  dr. K áro ly  
Gy. I I .,  dr. M á rk i S ., M a u r itz  11., Sebestyén G y., dr. S ze m ü k  J . ,  
dr. S zige tvári J . ,  Tornor F . és V o lf Gy.

Az elnök azzal az örvendetes jelentéssel nyitotta meg az ülést, 
hogy a vallás- és közokt. minister úr ő excellentiája az egyesületnek 
paedagogiai müvek beszerzésére 250 irtot adományozott.

A választmány éljenzéssel és köszönettel vette tudomásul az 
adományozást és az illető müvek beszerzésére vonatkozó javaslattétellel 
Köpesdy Sándor alelnököt, dr. Kármán Mór tiszt, és dr. Alexander B. 
választmányi tagokat bízta meg.

Ezután a Közlöny szerkesztője, dr. Alexander B. tett előter
jesztést a Közlöny következő füzeteinek terjedelmére vonatkozólag
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A mult ülésen ugyanis a kiadások nagyságára való tekintettel a választ
mány azt határozta, hogy a Közlöny következő füzetei ne legyenek 
nagyobbak három ívnyinél. Most a szerkesztő bejelenti, hogy ennyivel 
a Közlöny és az egyesület érdekeinek megkárosítása nélkül nem érheti be. 
Eddig is sok olyan közölni valója halmozódott már össze, melyek térszüke 
miatt maradtak ki az eddig megjelent számokból, mint a körök és a 
szakosztályok tudósításai, a választmányi tagok névjegyzéke stb. Most 
jönnek a ministeriumban tartandó nagy enquéte-k, melyek a középisk. 
oktatásügy legéletbevágóbb kérdéseivel foglalkozván, részletes tudósítá
sokat kívánnak. Fontos tanügyi esemény az új porosz tanterv is, 
melynek ismertetése szintén közlésre vár. Közlésre vár továbbá több 
igen érdekes czikk, s ha a választmány a három íves füzetek mellett 
marad, akkor a középisk. tanárokat és az egyesület tagjait legköze
lebbről érdeklő dolgozatok maradnának ki a Közlönyből s ez annál 
szomorúbb volna, mert éppen ez idén vett a tagtársak irodalmi mun
kássága nagyobb lendületet, melyet az egyesület közlönyének legalább 
a tér megnyitásával ápolni kell. Tudja, hogy az egyesületnek sok 
kiadása van, azért, bár ez már nem a szerkesztő teendői közé tarto
zik, igyekezett compensatióról is gondoskodni. Nevezetesen hirdetése
ket szerzett, melyek a Közlönynek szépen jövedelmeznek. О szerezte 
a január helyett karácsonykor megjelent ötödik füzetnek s a februári
nak a hirdetéseit is és gondoskodni fog, hogy a következő füzetek 
is jövedelmezzenek ezen az úton. Kieszközölte, hogy ezeket a nyomda 
jutányosabban állítsa ki, gondoskodik, hogy expediálási túlkiadásokat 
ne okozzon, szóval mindent elkövet, hogy bevételt is szerezzen. Ismé
telten kéri tehát a választmányt, hogy a Közlöny következő füzeteit 
legalább 4 ívnyi terjedelemben adhassa ki.

A választmány tudatában azon nagy érdekeknek, melyek az 
egyesületi életben a Közlönyhöz fűződnek, a közölni valók fontossá
gára és szükségességére nézve teljesen egyetért a szerkesztővel. Külö
nösen örömmel vette tudoraásúl azt, hogy a munkakedv úgy a fővá
rosban, mint a vidéken oly örvendetesen fellendült S távolról sem 
akarna oka lenni annak, hogy az lohadjon. Azért a végsőig elmegy s 
tekin tve azt, hogy hirdetésekből a z  e lő irányzott összegnél jó va l több jö n  
be, a szerkesztő álláspontját magáévá teszi s felhatalmazza őt, hogy 
ezután négy íves füzeteket adhasson ki.

Volf György a müszótár ügyéről tett jelentést. Előadta, hogy a 
szerkesztő bizottsági tagok mindegyike dolgozik a hozzá utalt anyagon 
s úgy ő, mint a bizottsági tagok azon vannak, hogy mielőbb meg
feleljenek megbízatásuknak.

Dr. Szemák István azt az örvendetes jelentést tette, hogy az 
ifjúsági könyvtár-jegyzék anyaga már megvan. A bizottság ülést tartott, 
melyben már az anyagot kezdik rendezni s így nemsokára hozzá fog a 
catalogus készítéséhez.

Ezután a folyóiratok ügyére került a sor. Az egyesület tudva
levőleg helyiségében olvasóasztala számára költségkímélés szempontjá-
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ban eddig nem járatott külön folyóiratokat, hanem azok kerültek oda, 
a melyek a szerkesztőségnek járnak s ezek is akkor, mikor már a 
szerkesztőségnek nem volt rájuk szüksége. Már régebben több oldalról 
hangzik a panasz, hogy a folyóiratok néha későn jelennek meg az 
olvasóasztalon, máskor egy szám hiányzik közülök. Ez természetes 
és könnyen érthető, mert a folyóiratok első sorban a szerkesztőség 
használatára vannak s a szerkesztőségnek a dolog természeténél fogva 
egyik-másik füzetre huzamosabb ideig is lehet szüksége. Továbbá a 
szerkesztő némelyik füzetet kiadja munkatársainak s míg azok vissza
adják, a közben szintén múlik az idő, sőt nem lehetetlen, hogy egyik
másik füzet el is téved, s így alig lehetett a folyóiratokat rendben 
tartani.

A választmány méltányolva tagjainak a folyóiratok iránt táplált 
igényeit, ezen a bajon segíteni akar, azért bizottságot küldött ki, hogy 
készítsen tervet arra nézve, hogy mikép lehetne az olvasóasztal ezen 
igényeit legjutányosabban kielégíteni s terjeszsze elő azoknak a folyó
iratoknak a jegyzékét, a melyeket az egyesület részére legszüksége
sebbeknek tart.

Bejelentették, hogy az I. szakosztály elnöke, dr. Jancsó Bene
dek szabadságra ment s ebben az egyesületi évben már nem teljesít
heti elnöki kötelességeit. A választmány dr. Márki Sándor választm. 
tagot bízta meg az I. szakosztály elnöki teendőivel.

Már vége felé járt az ülés, mikor dr. Alexander Bernát nagy
fontosságú indítványt tett a tanárok anyagi és erkölcsi helyzetére 
vonatkozólag. Az indítvány közvetetlenűl az állami tanárok fizetését 
érinti ugyan, de közvetve felöleli az egész középiskolai tanárság és 
oktatásügy érdekeit. Előadta ugyanis, hogy a tisztviselők fizetésének 
rendezése ügyében, mint köztudomású, törvényjavaslat készült. A tör
vényjavaslat egyenest nem intézkedik ugyan, de a tanárokat beveszi a 
tisztviselők közé, a kiknek fizetéek javítandó. Ö a törvényjavaslat 
szövegezéséből és a szerzett informatiókból arról győződött meg, hogy 
a tervezett fizetéssel ugyan nem veszítünk, a mennyiben a szerzett 
jogokat nem érinti, de nem is nyerünk. A fővárosi tanárok ugyanis 
legjobb esetben 200 frt lakáspénzt nyerhetnek, de a fizetésben és a 
quinquenniumban semmit, a vidéki tanárok legnagyobb része semmit, 
mások pedig a legjobb esetben mindössze 80 frt lakáspénzt nyerhet
nek. (Ide vonatkozólag 1. a Közlöny 477. lapján kezdődő czikket.) 
Ez nem felel meg sem a szükségnek, a mit érezünk, sem a várako
zásnak, a jövőt illetőleg pedig határozott veszély fenyegeti a tanár
ságot s magát a tanügyet is. A törvényjavaslat még arról sem világosít 
fel, hogy a budapesti és a vidéki tanárokat milyen categoriákba oszt
ják. Az eddigiekből úgy látszik, hogy ezentúl a tanár sokkal keve
sebbel fogja kezdeni s nem végezheti többel, mint most, tehát sokat 
veszít s ez magában rejti a jövőre nézve a tanárság és a tanügy vesze
delmeinek a magvait. Pedig már a mostani állapotok sem kedveznek
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a tanügy fejlődésének s a tanári pályának. Tanárjelölt alig van az 
egyetemen, az idén Budapesten összesen 16-en szereztek oklevelet, a 
tanárképző intézetben összesen 64-en vannak s ezek is 20 szak között 
oszolnak meg úgy, hogy két-három készülő esik egy-egy szakra, sőt 
egyik szakon csak egyetlen egy van. Kétséget sem szenved, hogy az 
új törvényjavaslat, ha úgy válik törvénnyé, a mint van, csak szaporí
tani fogja a bajokat. Itt kötelességünk tenni s azért azt indítványozza, 
hogy fő kívánságainkat újra formulázzuk s az illető helyeken lehetőleg 
érvényesítsük. Különösen két pontot ajánl figyelembe:

1. Mivel a tanári pálya javadalmazásában a quinquenniumot a 
törvényjavaslat is elsőrangú tényezőnek ismeri el, az irányadó ténye
zők figyelmeztetendők, hogy míg egyrészről elismerik az elvet, más
részről ne nyirbálják meg, az ötödéves pótlék tehát a törvényjavas
lattól eltérőleg a fizetés fokozatoktól független legyen, de percentualis 
öszszefüggésbe hozassák a fizetéssel.

2. A vidéken a rangfokozat szinte emelkedhessék s a tanár ott 
se maradjon mindvégig a IX. osztályban.

A választmány nagy figyelemmel hallgatta az indítványozó elő
terjesztését s annak minden pontját magáévá tette. Elhatározta, hogy 
annak alapján mozgalmat indít s bizottságot állít, mely állandóan 
működésben legyen ebben a kérdésben. A bizottság elnöke: Mauritz 
Rezső, tagjai az indítványozó dr. Alexander Bernát, továbbá dr. Веке 
Manó, dr. Szigetvári Iván és a főtitkár. A választmány teljesen átérezte 
ebben a kérdésben teljesítendő kötelességét s a bizottságnak is azt az 
utasítást adta, hogy ne csupán a mostani tanárok ügyét képviselje, 
hanem tegye magáévá a tanárságnak s ezzel kapcsolatosan a tanügy
nek érdekeit, melyek hazánk és nemzetünk szent érdekei.

Uj tagokúi beléptek: Angyal Dávid budap. V. kér. főr. isk t. 
(aj. dr. Alexander B.), Fodor László selmeczbányai akad. tan. (aj.
dr. Wagner A.), Gál Lajos és Szerémy Alajos rozsnyói kath. gymn. t.
(aj. Szerelemhegyi T.j, Hercht János kassai kirí kath. tanítóképzőint. t. 
(aj. dr. Gerevich E.). Rucsek János tanárjelölt, főig. tollnok Kassán 
(aj. dr. Gerevich E.) és Maszuch Ede ungvári gymn. t. (aj. Sürger F.)

S e .  T .

II. K Ö R Ö K .
A fiumei tanári kör múlt évi november 16-án tartotta

második gyűlését. Az elnök a gyűlést megnyitván, örömmel je
lenté, hogy a kör tagjainak száma ismét szaporodott. De Castro 
Domonkos, Fonda Antal, Brattanich Salvatore és Slocovich János 
fiumei községi polgári iskolai tanítók és Centis Henrik fiumei főgym- 
nasiumi tanár léptek legújabban az О. К. T. E.-be és körünkbe. 
Üdvözli őket a körben, kifejezve azt a meggyőződését, hogy az újonnan 
belépett tagok élénk részt fognak venni körünk munkásságában. Ezzel 
összeköttetésben felemlíti az elnök azt a körülményt, hogy az utóbbi
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belépések következtében immár többen vannak a kör tagjai között 
olyanok, kik a magyar nyelvű tárgyalásokban részt nem vehetnek. 
Méltányossági tekintetekből indítványozza tehát, hogy a kör a magyar 
nyelvű gyűlésekkel párhuzamosan olasz nyelvű gyűléseket is tartson, 
melyeken a magyarul nem tudó tagok a magyar nyelven tartott tárgya
lásokról egy előadó jelentése alapján tudomást vennének s azokhoz 
hozzászólhatnának.

A kör e javaslatot egyhangúlag elfogadta s a szükséges módo
zatok megállapítását az elnökségre hízta. Ezután az elnök tudatta a 
gyűléssel, hogy a múlt gyűlésben nyert megbízatás következtében 
felvilágosítást kért Hofer Károly igazgató úrtól, mint azon bizottság 
elnökétől, mely a tanári fizetések emelését kérvényező mozgalom 
vezetésére alakult. Bemutatja Hofer Károly úrhoz intézett iratát, 
nemkülönben ennek két válaszát, melyek elsejében az említett bizottság 
eljárásának helyességét mutatja ki és adatokat szolgáltat felebbezésünk 
megszerkesztésére, másodikában pedig közli velünk, hogy a pénzügy- 
minister úr a kérdéses bírságot törültetni fogja.

E jelentés örvendetes tudomásul vétele után, az elnök bemutatta 
a kör tagjai által november és deczember hónapok folyamán rende
zendő nyilvános felolvasások programmját.

E szerint november 29-étől kezdve négy vasárnapon a következő 
felolvasások fognak tartatni:

F est A la d á r : Fiume régi autonómiája (magyar nyelven); dr. 
Berghoffer J ó z se f:  Lo stemma ungherese (a magyar czímer; olasz 
nyelven) ; K ó r  ősi S á n d o r : Fischer Sándor Petőfije (magyar nyelven); 
Z am bra  P é te r : Dante ed i suos biografi (Dante és életirói; olasz 
nyelven).

Végre dr. Szemák István levelét közölte az elnök a gyűléssel, 
melyben tudatja a körrel, hogy az 0. K. T. E. őt bízta meg a közép
iskolai ifjúsági könyvtár jegyzékének összeállításával. E czélból felkéri 
a kör tagjait, hogy vegyenek részt a művek megbírálásában. A kör 
kijelenté, hogy részt óhajt venni az említett munkában; a részletes 
intézkedést e tárgyban az elnökségre bízta. Ezután elhatározta a gyűlés, 
hogy az О. К T. E. titkársága által megküldött tételeket mind tár
gyalni fogja. Előadók lesznek: a) „A tanári könyvtárak ügye“ Szabó  
S a m u . b) „A programmértekezések ügye“ dr. Berghoffer József, c) „A 
középiskolai tornatanítás és a testi nevelés“ M ozog Is tvá n , d) „A sajátlag 
nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolása.“ Tekintve e kérdés fontosságát, 
minden tudományszakból külön előadók vállalkoztak. A kérdés végleges 
letárgyalása után azután a kör összefoglalja az egyes szakokra vonatko
zólag kifejtett s megbeszélt véleményeket, e) „A leányok középfokú 
tanítása.“ Cs. P app  Jó zse f. Erre dr. Berghoffer József olvasta fel „A 
nemzeti irány érvényesítése a nem sajátlag nemzeti tárgyak körében“ 
czímü értekezését.
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Felolvasása kezdetén azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a 
sajátlag nemzeti tárgyak keretén belül a nemzeti irány eddig is nemcsak 
kellőkép érvényesült, hanem túlságosan is előtérbe nyomult. Ez okból fel
olvasása tárgyául nem az О. К. T. E. által kitűzött tételt, hanem annak 
visszáját választja, s arról óhajt szólani, mikép volna érvényesíthető a nemzeti 
irány azon tárgyak tanításánál, melyek sajátlag nemzetieknek nem nevezhetők.

Ha a sajátlag nemzeti tárgyak körén belül akkor járunk el észszerűen, 
ha a bennünket közelebbről érdeklő külföldet és annak a mieinkkel rokon 
mozgalmait kellő figyelemben részesítjük, úgy a nem sajátlag nemzeti discip- 
linákat akkor tárgyaljuk majd helyesen és sajátos viszonyainknak leginkább 
megfelelő módon, ha mindazt, a mi nem nemzeti, saját nemzeti viszonyainkra 
vonatkoztatjuk és ezt velük lehetőleg szoros kapcsolatba hozzuk.

Ezután sorba veszi a gymnasiumi oktatás azon tárgyait, melyek nem 
sajátlag nemzetiek, vagyis a magyar nyelv és irodalom s a magyar történelem 
és földrajz kivételével valamennyit.

A  va llá stan  keretébe, különösen annak elbeszélő természetű bibliai 
részébe nagyon jól szúrható bele a magyar szenteknek s a hazánk történe
tében kiváló szerepet játszott idegen eredetű szenteknek — Adalbert, Szt. 
Gellert, Capistranói Szt. János — legendaszerű elbeszélésbe foglalt élete. Ez 
által nemcsak nemzeti elemet viszünk a vallástanításba, hanem előmunkálatott 
is végzünk a hazai történelem oktatása javára s szolgáljuk a tanításbeli 
vonatkozások ügyét. A szertartástan mai napság körébe vonja az egyházi 
művészetet is. Ennek tárgyalása közben szemléleti úton ismertethetők volná
nak egyházi építkezésünknek monumentális alkotásai. А VIII. osztályban 
tárgyaltatni szokott egyháztörténelem kiegészítő részét képezhetnék a katbolikus 
egyház sorsa és viszontagságai Magyarországon. Ismertetnünk kell hazánk 
egyházmegyéit is. Kevés abituriense van hazánk középiskoláinak, ki tudná, 
hogy a Muraköz a zágrábi érsekséghez tartozik, míg a kalocsai érsek egyházi 
jurisdictiója Horvátországba is átnyúlik.

A  la tin  nye lv i oktatásba nagyon könnyen vonható bele a nemzeti 
elem, sőt még helyi érdekű vonatkozások is jól értékesíthetők e nyelv tanítása 
közben. A «vitam et sanguinem»-től, mint talán legkönyebben megérthető 
történelmi vonatkozású latin mondattól kezdve, latin nyelven politizáló őseink 
történetében hosszú sora kínálkozik a bölcs mondásoknak, adomáknak, 
élezeknek, melyek Cicero nyelvének a kezdő fokon való tanításánál, de későbben 
is tisztán grammatikai szempontból igen czélszerűen használhatók fel. Latin 
gyakorló könyveinkben nem szabad a nemzeti vonatkozásoknak hiányozniok. 
A helyi érdekű latin sírfeliratok, emlékkövek szövege sem képezi megvetendő 
elemét a középiskolai classikus tanulmányoknak.

De összefüggő olvasmányok is, úgy prózaiak mint költőiek, bőven 
találhatók a magyar renaissance latin nyelvű irodalmában. Ezeknek a magán 
olvasmány keretében helyet kellene adnunk. Nemrég adta ki Akadémiánk a 
Mátyás király udvaránál tartózkodott olasz humanistáknak nagy királyunkra 
vonatkozó iratait. E művek a latin stílus szempontjából is kitűnő alkotások, s épen 
azért ajánlatosak magánolvasmányúl, mert megértésök kevesebb nehézséggel
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jár, mint a classikusok megértése. A humanistikus irodalom magyar 
vonatkozású termékeiből olcsó iskolai kiadások volnának készítendők, melyek 
a magánolvasmányúl ajánlott könyvek sorába iktatva, a latin nyelv tanítását 
úgy stilus mint a nemzeti irány tekintetéből, bizonyára eredményesebbé tennék.

A görög nyelv  oktatásába a nemzeti elemet bevinnünk nem lehet, 
hacsak a bizanczi történetírókra nem gondolunk, kik a honfoglalás művére 
vetnek világot irataikban.

A  görög nyelvet pótló tanfolyam irodalmi részében tág kör, fényes 
szerep van biztosítva a nemzeti elemnek. Erről nem szükséges részletesen 
megemlékezni.

A néniét nyelv  oktatásába nem úgy óhajtja a felolvasó a nemzeti 
elemet bevinni, hogy magyar származású német írókat tárgyaljunk a német 
irodalom nagyjainak azon művei helyett, melyeket tantervűnk és utasításaink 
szerint tényleg olvasunk, mert a német nyelv ilyen soiniszta tanítása rend
kívül becses műveltségi elemtől fosztaná meg középiskolai tanításunkat. De 
vannak a német irodalomnak magyar történelmi eseményekre és viszonyokra 
vonatkozó becses művei; ezeket nem lehet olvasókönyveinkben nélkülöznünk. 
Anastasius Grün «St. Stephans Eid.» Vogl «Magyarentod» és több hasonló 
német költemények joggal foglalnak helyet olvasókönyveinkben, mint azt dr. 
Heinrich Gusztáv német olvasókönyveiben találjuk.

A  fö ld ra jzi oktatás, a mennyiben nem Magyarország a tárgya, bőven 
talál alkalmat arra, hogy más országok talaját, éghajlatát, víz- és hegyrajzi 
viszonyait, állat- és növényvilágát, ásványait, iparczikkeit stb. hazánk viszo
nyaira vonatkoztassa.

A  világtörténelem  dolgában a felolvasó hozzájárul Fest Aladárnak a 
Közlöny f. é. 3. számában kifejtett véleményéhez, mely szerint az egyetemes 
történelemnek folyton szemmel kell tartania nemzetünk viszontagságait és 
fejlődését. Az összekötő kapocs nem fog hiányozni; hiszen dr. Kardos Albert 
tagtársunk: «Hogyan tanítsuk a gall háborút?» czímű czikkében megmutatta, 
hogy még az ókori történelemnek egy-egy eseményét is vonatkoztathatjuk 
hazai történetünk egy-egy eseményére.

A  term észettudom ányok és a  m ennyiség tan  a dolog természetéből 
folyólag itt legfeljebb történeti részükben jöhetnének tekintetbe, a mennyiben 
jeles szaktudósaink érdemei kellő méltánylásban volnának részesítendők. A 
mennyiségtan alsó fokú tanítása azonban a kidolgozásra szánt példák körén 
belül a nemzeti irányt is szolgálhatja monumentális épületeinek és közleke
dési eszközeink méreteinek ismertetésével, melyek a legkülönbözőbb gyakorlati 
számítások kiinduló pontját képezhetik.

Ugyanilyen értelemben a  görög pótló ta n fo lya m  ra jz i részének  is 
megvan a maga nemzeti missziója. Úgy az ornamentális rajz terén, mint 
különösen az építészeti stílek tárgyalásánál bizonyára figyelemre kell méltatnia 
azon hazai épületeket is, melyek az illető stilnem legjellemzőbb képviselőiként 
mutathatók be a növendékeknek.

Szabó S a m u  a latin nyelvre vonatkozólag abban a véleményben van, 
hogy a felolvasó által ajánlott humanista irodalom műveinek olvasása való-
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ban érdekkel és haszonnal járna a történelmi oktatás szempontjából, s nem 
is volna kifogása az ellen, hogy ez Írók műveit a történelem tanára a tanulók
nak magánolvasmányúl ajánlja, só't esetleg az iskolában is bemutassa és 
kommentálja! De, véleményé szerint, ez nem lehet feladata a latin nyelv 
tanárának. Ennek nincs ideje az említelt művekkel foglalkozni. Mindnyájan 
tudjuk, hogy mily keveset vagyunk képesek olvastatni a classikus irók 
műveiből. Ha tehát az iskolai olvasmányon felül marad a tanulóknak idejök 
a magánolvasmányra, van még elég classikus munka, olvassák azokat. Csak 
nem adunk kétes értékű utánzatokat a tanulók kezébe, mikor rendelkezé
sünkre állanak az eredeti mintapéldányok. De veszélyes is volna a huma
nisták műveit filológiai szempontból tárgyalni, mert ez többet ártana, mint 
használna. Megrontaná a tanulók stilusérzékét, minduntalan barbarizmusokat, 
a classikus stílussal szemben modern frázisokat állítva szemeik elé. Az az 
argumentum, hogy a humanisták művei nem oly nehezek, mint a classikus 
művek, nem nyomhat a latban semmit, mert ily okoskodás alapján sok 
mindent könnyebbel cserélhetnénk fel a különböző tantárgyak körében.

K örösi Sán d o r  csatlakozik dr. Berghoífer József nézetéhez, sőt egy 
lépéssel tovább is menne. Tekintetbe véve ugyanis, hogy a latint azért vitték 
be az olaszok az iskolába, mert míveltségük és nyelvük forrását birják e 
nyelvben, észszerű, ha mind ők, mind a francziák és spanyolok, sőt még 
az angolok is fentartják iskoláikban a latin nyelv oktatását. Nálunk azonban 
az egész nem egyéb szolgai utánzásnál. Átvettük a latint az idegen tanárokkal 
és idegen iskolai szervezettel együtt. A mi művelődésünkre nem az aurea, 
hanem a középkori latinitas hatott. Balassa Bálint nem Vergiliust. hanem 
Marullust és Augerianust olvasgatta. Ha már egyáltalában latinul is kell 
tanítanunk, az ókori classikusok mellé a humanista latin irók műveit is 
felvenné az iskolai latin olvasmány körébe, természetesen azonban csak 
olyanokat, melyek hazánk történetére, vagy irodalmi s kultúrái fejlődésére 
nézve a forrásmunkák becsével bírnak. A classikus filológusok dolga volna 
azután a kifogástalan nyelvezetű ilynemű műveket kikeresni.

Fest A ladár  szintén dr. Berghoífer József véleménye mellett emel szót; 
míg ellenben Dalmartello Arthúr, Mozog István és dr. Negovetich Arthúr 
Szabó Samu véleményéhez csatlakoznak.

Dr- Berghoffer Józse f újra felhozza, hogy a humanistikus latin iro
dalom magyar vonatkozású termékei között mind prózai, mind költői művek 
bőven találhatók, melyek ellen a stílus szempontjából semmi kifogást nem' 
lehet emelni. Megjegyzi még, hogy azért is czélszerűbbnek tartja a humanista 
irók műveinek házi olvasmányul való ajánlását, mert így a stilképzés szem
pontjából legalább valami elérhetőt adunk a tanulók kezébe, míg a classi
kusok stílusának megközelíthetetlensége csak elkedvetleníti a tanulókat.

Szabó S a m u  nem merné általában kimondani, hogy a humanistikus 
latin irók művei stilus szempontjából mind elvetendők, de dr. Berghoffer 
József nézetéhez sem csatlakoznék egy könnyen. Hogy valamely humanista 
latin iró müve iskolai tárgyalásra alkalmas-e, vagy nem, azt csak arra 
hivatott kiváló filológusok kritikája dönthetné el. Egyéb iránt konstatálja,
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hogy a jelenlevő classikus filológus tanárok mind az ő véleményét támo
gatják. Dr. Berghoffer József, és a kik véleményéhez csatlakoztak, t. i. Körösi 
és Fest tagtársak, a latin nyelv oktatásának praktikus czélt tűznek ki, alá
rendelve azt a históriai s irodalom- és művelődéstörténeti oktatásnak.

Pedig tantervűnk és utasításaink szerint a latin nyelvi oktatás czélja 
nem ez, hanem egészen más.

Miután még dr. Berghoffer József kijelentette, hogy csak vázlatosan 
ismertetett felolvasását részletesen ki fogja dolgozni, a gyűlés neki a tanul
ságos és érdekes vitát keltett felolvasásért köszönetét szavazott.

A gyűlés végén Brattonich Salvatore tagtársunk, vele együtt 
újonnan belépett három más tagtársa nevében is, megköszönte a kör 
elnökének üdvözlő szavait, melyeket a gyűlés elején hozzájuk intézett volt.

Szabó S a m u , a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .

Tisztelt Olvasóinkhoz. E füzetben veszik olvasóink a lefolyt nagyfon
tosságú enquéte hű képét, saját feljegyzéseink alapján, melyekből különben 
a lapokban megjelent hivatalos tudósítások is készültek. E miatt természe
tesen soknak, igen soknak ki kellett maradnia, a többi közt a  pozsonyi kör  
jelentésének is. melyben nagyon érdekes dolgok vannak a közgyűlésre vonat
kozólag, a többi között egy gyönyörű  k irá n d u lá s  tervezete a  Vág völgyébe ! 
Némileg úgy segítünk majd a dolgon, hogy az áprilisi füzetet korábban fog
juk kiadni.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sárhegyi 
Lajos udvardi róm. kath. segédlelkészt a szakolczai kir. kath. algym- 
uasiumhoz egyelőre ideiglenes minőségben rendes hittanárrá; dr. Lévay  
E de  végzett tanárjelöltet a szegedi tank. főigazgatósághoz Írnokká: 
K iss Gábor okleveles középiskolai hely. tanárt a pozsonyi tank. k. főigaz
gatósághoz tollnokká; dr. Bruckner Ernő  orvost a debreczeni áll. főreál
iskolához iskolaorvossá és az egészségtan tanárává nevezte ki.

Megerősítés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Orlovszky 
István  egri s B onyhádi E de  kassai állami reáliskolai rendes tanárt, ren
des tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Pályázat. A budapesti m. kir. tudomány-egyetem bölcsészet
tudományi karánál a franczia nyelv és irodalom tanszéke megüresedvén, 
annak betöltésére nyilvános pályázat jhirdettetik. E tanszékre rendkívüli 
tanár fog kineveztetni, kinek évi fizetése 2000 frt; szálláspénze 400 frt, 
ötödéves pótléka pedig 200 frt. — Azon szakférfiak, kik ezen tanszéket 
elnyerni óhajtják, ez iránti folyamodványukat életpályájuknak okmányokkal 
igazolt leírásával, a franczia nyelv és irodalom terén és a tanítás körül
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kifejtett működésük, valamint irodalmi munkásságuk és nyelvismeretük, 
első sorban a román philologia és a többi román nyelvek és irodalmak 
terén való tájékozottságuk bizonyítékaival fölszerelve s a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, a kihirdetés napjától számítandó 
hat hét alatt a m. kir. tud. egyetem bölcsészetkari dékáni hivatalához 
nyújtsák be. Budapesten, 1892. január hó 25-én.

Uj iskolalátogatók. Az országos közoktatási tanácsnak Ő császári és 
apostoli királyi Felsége legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott Szabályzata 
(5. §.) igy intézkedik :

Hogy a tanács tagjai az iskolai állapotokat személyesen megismer
hessék s a helyszínén szerzett tapasztalataikat a közoktatási tanács kebe
lében kifejtendő munkásságuk közben hasznosíthassák, a ministernek a 
tanács ajánlatára az egész tanévre adandó felhatalmazása alapján — de 
rendelkezési jog nélkül — meglátogatják évközben vagy vizsgálatok alkal
mával az ország azon tanintézeteit, melyekre felhatalmazásuk szól.

Ebből folyólag s tekintettel az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 3. §-ára 
is, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister az 1891-92-ik tanévre a 
következő tanácstagokat küldötte k i:

1. Berecz A n ta l tanácstagot a nagykőrösi ev. ref. tanítóképző 
intézethez és községi felső népiskolához, s a kecskeméti községi polgári 
leányiskolához.

2. Csengeri János tanácstagot a budapesti községi polgári leány
iskolákhoz. az orsz. nőképzö-egyesiiiet és a gazdasszonvok orsz. egyesülete 
polgári leányiskoláihoz, különösen a nyelvi oktatás megfigyelése végett.

3. Bollinger G yula  tanácstagot a budapesti községi elemi iskolákba, 
különösen az egészségtan tanításának és az iskolai berendezéseknek egészség- 
ügyi szempontból való megfigyelése végett.

4. E röd i Béla  tanácstagot a balázsfalvi, nagyváradi és szamosujvári 
gör. kath., az aradi, karánsebesi és nagyszebeni gör. kel. tanító-képző 
intézetekhez.

5. Ferenczy Józse f titkárt és tanácstagot a győri kath. tanítóképző 
és állami tanítónőképző intézethez, az ottani polgári leányiskolához.

6. F ináczy E rn ő  előadót és tanácstagot a szentesi községi főgym- 
nasiumhoz és polgári iskolához.

7. Fölser Is tvá n  tanácstagot a budapesti községi polgári fiúiskolák
hoz, a IV. kér. Röser-féle és az V. kér. Aranyossy-féle magán polgári 
fiúiskolákhoz, különösen a geometriai rajz tanításának megfigyelésére,

8. G yertyánffy Is tvá n  tanácstagot az ungvári gör. kath. tanítóképző 
és gör. kath. polgári leányiskolákhoz, az ungvári állami elemi népiskolá
hoz, a szatmári róm. kath. tanító- és tanítónő képzőintézethez s elemi 
népiskolákhoz.

9. Hegedűs K ároly  tanácstagot a budapesti alsófokú ipariskolákhoz.
10. H einrich Gusztáv alelnököt és tanácstagot a beszterczei, brassói, 

medgyesi, nagyszebeni és segesvári ág. ev. tanítóképző intézetekhez s az 
ottani ág. ev. elemi népiskolákhoz.
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11. H ofer K ároly  tanácstagot a verseczi községi és debreczeni 
állami főreáliskolához.

12. K árm án M ór  tanácstagot a kaposvári állami főgymnasiumhoz és 
a budapesti II. kér. állami tanítónőképző intézethez (utóbbihoz különösen 
a paedagogiai oktatás megfigyelése végett).

13. K eleti G usztáv  tanácstagot a fővárosi községi iparrajziskolákhoz 
és elemi népiskolákhoz, különösen a rajztanítás megfigyelése végett.

14. K iss  Á ron  tanácstagot a nagyenyedi ev. ref. tanítóképző inté
zethez, állami polgári leányiskolához és az ottani elemi népiskolákhoz.

15. M edveczky F rigyes  tanácstagot a felső lövői ág. ev. tanítóképző 
intézethez.

16. P auer Im re  tanácstagot az eperjesi kir. kath. főgymnasiumhoz, 
a kassai kath. tanító- és tanítónő képző intézethez s a pozsonyi állami 
tanítónő-képző intézethez.

17. Péterffy Sándor tanácstagot a selmeczbányai ág. ev. tanító-képző 
intézethez.

18. R iedl F rigyes  tanácstagot a budapesti községi polgári fiúisko
lákhoz a IV. kér. Eöser és V. kerületi Aranyosi-féle magán polgári fiú
iskolákhoz különösen a nyelvtanitás megfigyelése végett.

19. Sebestyén G yula  tanácstagot a szarvasi ág. ev. tanítóképző inté
zethez és községi polgári leányiskolához, továbbá az eperjesi ág. ev. tanító
képző intézethez.

21. Suppan  Vilmos előadót és tanácstagot a soproni kath. tanító- és 
tanítónő-képző intézethez, az ottani elemi népiskolákhoz, a kapuvári és kis
martoni állami polgári iskolákhoz és a csornai alsófokú ipariskolához,

21. Thán K ároly  tanácstagot a budapesti állami polgári iskolai tanító- 
és tanítónő-képző intézetekhez és a kalocsai kath. polgári iskolai tanítónő
képző intézethez különösen a physika és chemia tanításának megfigyelése 
végett.

22. Tóth József tanácstagot a debreczeni ev. ref. tanító-képző inté
zethez és elemi iskolákhoz.

A Közlöny 1. számában közöltük ugyan a választmányi tagok névsorát, 
de az időközben tiszt, tagokká megválasztottak nevei is benn foglaltattak. 
Továbbá maga a névsor a megválasztás évei szerint van összeállítva és így 
nem nyújt könnyű áttekintést. Mindezeknél fogva a választmány kívánságára 
a névsort külön és könnyű áttekintésben újra közöljük.

A név melletti évszám jelenti, hogy a megnevezett iskolai év végéig 
tart a választm. tagság.

A választmány tagjainak névsora.

1. A  fővárosi vá la sztm á n y  tagjai.
dr. Alexander Bernát 
dr. Веке Manó 
Bermüller Ferencz 
Bogyó Samu

(1891/2) 5. dr. Böhm Károly
(1893/4) dr. Brózik Károly
(1891/2) dr. Csengeri János
(1893/4) Deme László

(1892/3)
(1893/4)
(1893/4)
(1893/4)
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dr. Eró'di Béla (1892/3)
10. Harrach József (1893/4)

dr. Jancsó Benedek (1891/2)
dr. Károly Gy. Hugó (1893/4)
dr. László Mihály (1892/3)
dr. Márki Sándor (1892/3)

15. dr. Mauritz Rezső (1893/4)
Molnár Sándor (1891/2)
Müller József (1891/2)
Paszlavszky József (1891/2)
Ír. Pozder Károly (1891/2)

20. dr. Reichenhaller Kálmán (1892/3)
dr. Riedl Frigyes (1891/2)
dr. Schmidt Ágoston (1892/3)
Sebestyén Gyula (1891/2)
dr. Staub Móricz (1891/2)

26. Suppan Vilmos (1892/3)
dr. Szeműk István (1892/3)
dr. Szigetvári Iván (1892/3)
Tiber Ágost (1893/4)
Tömör Ferencz (1892/3)

30. Volf György (1893/4)
2. A  v idék i vá la sztm á n y  tagjai.

a)
Ávéd Jákó 
Baksay István 
Csáka Károly 
dr. Dengi János 

ó. Dóczy Imre 
Ereky Alfonz 
Franki István 
Futó Mihály 
György Lajos 

10. Hehelein Károly 
Körösi Henrik 
Kuncz Elek 
Laky Mátyás 
dr. Lúcz Ignácz 

15. Marikovszky Menyhért

a  közgyűlés jelöltjei közöl.
(1892/3) Paál Gyula
(1892/3) Papp János
(1892/3) Petrovich Ferencz
(1893/4) Pfeiffer Antal
(1891/2) 20. Polgár György
(1892/3) Rozsnyay Károly
(1893/4) Szabó Ignácz
(1893/4) Szenczy Győző
(1893/4) Szőke Endre
(1891/2) 25. Szűcs Lajos
(1891/2) Téglás Gábor
(1891/2) dr. Vajda Gyula
(1892/3) Váró Ferencz
(1893/4) Veress Ignácz
(1892/3) 30. Vidovich Bonaventura

b) A körök jelöltjei közöl.
{M egbízásuk a  folyó egyes évre szól.)

E eszterczebányáró l: 
Gzigler Ignácz 
Faiih Mátyás

B rassóbó l: 
Rombauer Emil 
Orbán Ferencz 
dr. Kőrösy György 

Csurgóról: 
dr. Vida Károly 

E perjesrő l:
Schlott Gyula

F iúm ébó l'.
Fest Aladár 
dr Berghoffer József 
Szabó Samu

K ecskem étrő l: 
Hanusz István 
dr. Szombathi István 

М .-Szigetről:
Feld Vilmos 
Kardos Károly 
Draskóczi Gábor

N .-K állóból: 
Schurina István

Pozsonyból: 
Pirchala Imre 
dr. Schönvitzky Bertalan 

Selm eczbányáró l: 
Jezsovits Károly

Süm eg lirő l: 
dr. Kellemen Károly 

Szepesből:
Gébé János 
Zimann János 
Dénes Ferencz

T rsz te n á ró l: 
Dortsák Gyula

U ngvárró l: 
Fankovich Sándor 
Zoltsák János

Z so ln á ró l: 
dr. Máyer György.

(1891/2) 
(1893/4) 
(1892/3) 
(1893/4) 
(1891/2) 
(1893/4) 
(1893 4) 
(1891/2) 
(1893/4) 
(1892/3) 
(1891/2) 
(1891/2) 
(1892/3) 
(1891/2) 
(1892/3)

Se. T. 
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A P esti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület
1892. év márczius hó 6-án. délelőtt 10 órakor, Budapesten, a vármegyeház 

nagytermében (IV., Granátos-utcza)

rendkívüli közgyűlést
â1*' T árgysorozat:

1. Határozathozatal az igazgatóságnak a f. évi február hó 6-án tartott 
rendes közgyűlés elé terjesztett lemondása tárgyában.

2 Az igazgatóság és á felügyelőbizottság által a f. évi rendes közgyűlés
ből kiküldött részvényesek közreműködésével az alapszabályok és a szervezet 
módosítása iránt készített munkálat, s az igazgatóság és felügyelőbizottság 
erre vonatkozó jelentésének tárgyalása és ezek iránti határozat.

3. Az igazgatóság tagjainak a módosítandó alapszabályoknak meg
felelő számban leendő újbóli választása, esetleg kiegészítése.

4. A  felügyelőbizottság és a választmány tagjainak a módosítandó 
alapszabályoknak megfelelő számra leendő kiegészítése s az ugyanezen 
testületekben lemondások folytán üresedésbe jött, s az eszközlendő válasz
tások folytán netán megürülő helyeknek választás útján való betöltése.

Ezen közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy az alapszabályok 14 §-a értelmében csak oly részvényes gyakorol
hatja akár saját személyében, akár meghatalmazott által szavazati jogát, 
kinek részvénye 1891. deczember 31-ig nevére Íratott s a közgyűlést meg
előző nap déli 12 órájáig az egyesület főpénztáránál még le nem járt szel
vényeivel együtt letétetett. . . „  , ,

' Budapest, 1892. február 26-án. A z  lgílZgíltO Sag.
(Dtánnyomat nem díjaztatik.)________ __________

Kitüntetve kitűnő munka és versenyképességért
HANGSZERGYÁR.

P I L Á T  P Á L

HABITS ANTAL
B U D A P E S T ,

VII. kér., Akáczía-utcza 17.
B U D A P E S T ,

T i l l ,  kér., Kerepesi-út 17/b. szám.
Vonós hangszerek és vonók egyedüli külön
leges készítője. — A legjobb olasz és német 

bangverseny-liúrok nagy választékban. 
Dúsan felszerelt rak tár mindennemű vonó-, 
fúvó- és ütőhangszerek és azok kellékeiből. 
Xagy gyári rak tá r húzó- és száj-harmoni

kákból.

Speciális czimbalomkészítö.
Dús r a k t á r a  mindennemű 
ezimbalmokból és hozzá való 

kellékekből.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

GERÖ és KOSTYÁL
könyvkereskedéséből

BUDAPEST,
M úzeum-kőrút 5a. sz. a.

megrendelhető :
Kneipp Sebestyén vizkurája...........  1*— frt
Kneipp. A gyermek ápolása egész

séges és beteg napokban........  1*— frt
Müller Lajos (Mária Valéria fhgnö

oktatója). Illem és táneztan. .. —.80 frt 
Kneipp. így éljetek! Tanácsok

egészségesek és betegek számára 1-80 frt 
Könyv- és zenemüjegyzékek díjtalanul és 

bérmentve.

A bécsi zongora-készítők 
első ip arszövetk ezete

F ő r a k t á r :

BUDAPESTEN,

IV., Váczi-utcza 24.
Nagy választék nagy hangverseny zongorák
ban angol mechanikával, rövid szalon-, 
piccolo- és Mignon-zongorák pianino és har- 

moniumokban.
Z o n g o r a - k ö l c s ö n z ő  i n t é z e t .



E R T E K E Z E S E K .

A TANÁRI FIZETÉSEK KÉRDÉSE.

Egyesületünk fővárosi választmánya számos vidéki kör s tag
társ felhívására, de maga is szükségesnek látván a dolgot, a tanári 
fizetések kérdése ügyében április 11-ére nagygyűlést hitt össze, 
melyen a budapesti választmány megbízásából e sorok Írója lesz 
a referensek egyike, az, ki a budapesti választmány részéről beszél. 
A választmány márczius hó 25-én tartott rendkívüli ülésében meg
állapította előterjesztésének f'őelveit, miről az alábbi jegyzőkönyv 
ád számot. Minthogy azonban a nézeteknek rövid formulákban 
való ily összegezése elég tág tért enged a referens subjektiv föl
fogásának, főleg a mi az okadatokat illeti: szükségesnek tartom a 
magam fölfogását előzetesen is ismertetni, hogy a nagygyűlésen 
mindenki előkészülten szólhasson a dologhoz s az esetleg meg
található tévedésekre könnyebben ráakadhasson. A dolog velejére 
akarok szorítkozni.

Az egész ügy fontosságáról nem kell bővebben szólnom. Az 
állami tisztviselők illetményeinek szabályozásáról szóló törvény- 
javaslat következtében válóponthoz ért a magyar tanárság ügye. 
Az egész magyar tanárság van e kérdésben érdekelve, nemcsak 
az a töredéke, mely állami s királyi intézetekben szolgál, mert 
magától értetődik, hogy ennek a sorsa lassan, de feltart ózhatat- 
lanul szabályozza a többiek sorsát is. Most fog eldőlni, milyen 
jövő várakozik nemcsak a már alkalmazott tanárokra, hanem a 
magyar tanárságra általában. Azt a nézetet, hogy nagyon is ma- 
terialistikus felfogásról tanúskodik, ha a tanári fizetések kérdésének 
ekkora befolyást tulajdonítunk, nem tekinthetem komolynak. Az 
ilyen sopánkodó «idealizmus <> voltakép igen egészségtelen dolog,

43
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mely nem az iskolának érdekeit tartja szem előtt. Maga a pénz- 
ügyminister törvényjavaslatának indokolásában mondja:

„Az anyagi gondok súlya alatt szenvedő állami alkalmazott mun
kája fogyatékos. Ha az állam megkívánja, a mint vitális érdeke is, 
hogy megkivánja, hogy állandóan alkalmazott, befolyástól ment, alkal
mazásukat életpályának tekintő, független egyének álljanak munka
képességük teljével s egész tevékenységűkkel rendelkezésére, m inden  
egyébtől eltekin tve kötelessége a lka lm azo tta inak  sa já t érdekében a m eg

élhetés fe lté te le it n y ú jta n i

Megadja-e a törvényjavaslat a tanároknak a megélhetés fel
tételeit? Nézetünk szerint nem adja meg, mert az alkalmazott 
tanárok sorsán nem segít lényegesen, eme sors javítása érdekében 
pedig tavaly kérvényt intéztünk a képviselőházhoz, a közoktatási 
és pénzügyminister urakhoz. Akkoriban a bajt oly nagynak érez
tük, hogy az általános rendezkedés idejéig a segítségnek egy mi
nimumát kértük a bajoknak úgyszólván pillanatnyi enyhítésére. 
Az általános rendezkedést czélzó törvényjavaslatnak ránk vonat
kozó intézkedéseit jellemzi, hogy még ezt a minimumot se adják 
meg nekünk. A fővárosi tanárok lakásbére emelkedik 200 frttal, 
a vidékieké egynémely városban 80 frttal. Ez minden. A mi pedig 
az ezentúl alkalmazandó tanárokat illeti, a törvényjavaslat nem 
tájékoztat bennünket eléggé, mert a mellékletekből épen a közokt. 
ministeriumra vonatkozó részletes adatok hiányzanak még. Hirlik, 
hogy ezentúl a vidéki tanárok a IX. rangosztályba fognak soroz- 
tatni, de talán a fővárosiaknak egy része is. De föltéve, hogy a 
fővárosiak mind a Vili. rangosztályba osztatnak be, még akkor is 
a mostaninál száz forinttal kisebb fizetéssel kezdik s száz forinttal 
kisebb maximális fizetéssel végzik pályájukat. Ugyanaz áll a vidéki 
tanárokra nézve is. Mert csakis így értelmezhető a t.-cz. 6. §-a, 
mely az ötödéves pótlékokról intézkedik. Ez a § kimondja, hogy 
a már alkalmazott tanár csakis akkor részesül ötödéves pótlék
ban. ha akkor, mikor ez esedékessé válik, még nem élvez akkora 
fizetést, a mennyit eddigi fizetése s az igényelhető pótlék kitesz. 
Ha tehát egy tanárnak ma 1500 frt fizetése és három pótléka 
van. összesen 1800 frtja, akkor ezentúl, ha 1600 frt fizetése álla- 
píttatik meg, mint a mennyit a Vili. rangosztály második fokozata 
kitesz, ez 1600 írthoz csak kétszáz forint személyi pótlék járul.
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Ha pedig ezentúl neveztetik ki valaki a fővárosba tanárnak, kez
detbeli fizetése kitesz 1400 irtot, a mihez öt pótlék járulhat, 
összesen 1900 frt, azaz а VIII. rangosztály legfelsőbb fizetési foká
hoz, 1800 írthoz, még egyszáz forint személyi pótlék jár. így 
szabta ezt meg a törv.-javaslat 6. §-a. Ilyen tehát a jövő.

Komoly meggyőződésem az, hogy ezt nem akarhatta sem a 
vallás s közoktatásügyi, sem a pénzügyminister úr. Mindkettőhöz 
a legnagyobb bizalommal viseltetünk ; mindkettőt őszinte igaz szív
vel tiszteljük. Meg vagyunk győződve róla, hogy ezeken a bajokon 
mindenesetre fognak segíteni, sőt meglehet, hogy valahol s vala
miben félre kellett magyaráznunk a törvényjavaslatot, csakhogy 
hol s mikép magyaráztunk félre, nem bírtuk fölfedezni s mások 
sem tudtak ennek nyomára vezetni. De bizonyosak vagyunk benne, 
hogy semmikép nem akarhatták az ezentúl alkalmazandó tanáro
kat rosszabb helyzetbe hozni, mint a minőben mi vagyunk. Mert 
ama városokban, a melyekben lakásbéremelés nincsen, ott tényleg, 
absolut értelemben is, rosszabbodik a tanár helyzete. Ez iránt tehát 
egészen nyugodtak vagyunk, ez nem fog bekövetkezni. Egyúttal 
azonban, fájdalom, egy másik dolog iránt is alig lehet immár 
kétségünk. Az iránt ugyanis, hogy a lakásbéreket nem tekintve, 
a ta n á r o k  h e lyze té t e zú tta l n e m  a k a r tá k  ja v í ta n i .  Helyzetünket 
tehát nem tekintették javításra szorulónak. Ezzel szemben köteles
ségünkké válik a helyzetet nyíltan feltárni s tudtommal R o m b a u e r  
Emil, a ki már az egységes középiskola kérdésében egvbehítt 
értekezleten férfiasán s energikusan fölemelte szavát e kérdésben, 
az ügynek ép ezt a részét s e bajok visszahatását a magyar 
tanárság jövőjére fogja az április 11-ki nagygyűlésen tárgyalni. 
Erről tehát nem beszélek többet; különben sem lesznek ebben a 
pontban véleményeltérések közöttünk.

Attól tartok azonban, hogy másban igenis lesznek ily elté
rések s ezekre vonatkozólag bátorkodom nézeteimet előzetesen 
közölni.

Figyelmesen átvizsgálván a törvényjavaslatot s megfontolván 
alapelveit, arra a meggyőződésre jutottam, hogy a baj részben 
onnét származik, hogy a ta n á r o k a t e y y á l ta lá n  bevették a  tö rvén y -  
ja v a s la tb a .  Ha kiveszik belőle, mindjárt könnyebbé válik a ránk 
vonatkozó intézkedés.

A rangosztályokkal egybekötött fizetési fokozatokat nyilván
43*
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nem a tanárokra való tekintettel, kik az állami tisztviselőknek 
elenyésző csekély részét képezik, állapították meg. Innét van, hogy 
a tanárok minimális s maximális fizetése kisebb a mostaninál. 
A rangosztályi fizetés véletlene hozta magával. Ugyanez a vélet
len okozza, hogy mely rangosztályba soroznak bennünket. Nem a 
«rangunkat» nézik, a melyhez szabnák a fizetést, hanem a mos
tani fizetést, mely megszabja a rangot. Magasabb rangba meg 
azért nem helyeznek, mert ekkora fizetésemelés, mint a minővel 
ez járna, állítólag aránytalanul javítaná helyzetünket a többi 
tisztviselőkhez képest. Ugyanez a körülmény akadályozza az ötöd
éves pótlékoknak ránk nézve kedvező rendezését. Minthogy ugyanis 
a rangosztálybeli fizetésfokozatok ugyancsak az anciennetás elvére 
vannak fektetve, magától értetődőnek vették, hogy a fizetésfoko
zatban való emelkedés megszünteti a korpótlékot a fizetési többlet 
erejéig. A 2. §. utolsó bekezdése ezt általános szabályként álla
pítja meg: «Az állami tisztviselőket netán megillető személyi pót
lékok kinevezések vagy előléptetések esetén a fizetési többlet erejéig 
mindig beszüntetendők.» S az indokolás ezt «a dolog természetéből 
folyó szabálynak» mondja, melyet a törvényjavaslat ez alkalommal 
törvényesíteni kíván, a mint tényleg a törvényjavaslat említett 6. §-a 
ezt az általános intézkedést határozottan az ötödéves pótlékokra is 
kiterjeszti. Mindezek általános intézkedések, a melyek azonban ránk 
nézve és csakis ránk nézve igen sérelmesek. Mi nekünk eddig is 
voltak korpótlékaink; most a korpótlékokat részben megszünteti a 
fizetésfokozatban való emelkedés, de egészben véve a tanár veszít; 
vészit 100 frtot a maximális s lOOfrtot a minimális fizetésből. Milyen 
más a kir. törvényszéki bírák helyzete! Ezeknek a fizetése eddig 
a vidéken volt 1500 frt; ezentúl lesz 1600 írt a minimális és 
1800 frt maximális fizetésük; nyernek tehát 100—300 frtot; a 
lakásbérben 50—150 frt; pedig azaz 1500 frt fizetés is több mint 
200 bíróra nézve összesen 51,075 frt fizetésjavítást rejt magába, 
mely először ebben az 1892. budgetben fordúl e lő! Még meg sem 
szavaztatott az a javítás s már is uj javítással tetézi a törvény- 
javaslat. Hasonlókép áll a dolog a fővárosi bírákra nézve. Mostani, 
részben ugyancsak javított fizetésük 2000 frt. Ezentúl ez a fizetés 
emelkedik kétszáz és a legfelső fizetési fokozatban is 200 frttal, 
a lakásbér pedig szintén 200 frttal. Helyzetük tehát javúl, fizeté
sük idővel emelkedik 400 frttal, a lakásbért nem számítva. A bi-
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ráknál pedig a fizetési fokozatban való emelkedés gyorsabb lehet, 
mert budapesti kir. törvényszéki biró számára van előléptetés, a 
tanárra nézve nincs; ott nemcsak haláleset folytán áll be vacan
tia a felsőbb fizetési fokozatban, a tanároknál jóformán csak ebben 
az esetben. Ez csak egy példa, fölhozhatnék többet is, még frap
pánsabbat, de mindegyik ugyanazt bizonyítaná, azt, hogy minket 
a törvényjavaslat elve i károsítanak meg. A rangosztálybeli fizetés
fokozatok nem illenek ránk; ötödéves pótlékaink nem találták 
meg az őket megillető helyüket a törvényjavaslatban. A mi má
soknak némi kedvezményt hoz, nekünk kárunkra válik, kivéve a 
lakáspénzt, de ez sem emelkedik minden középiskolával biró vá
rosban. Az, hogy befoglaltak bennünket a törvényjavaslatba, fáj
dalom épenséggel nem vált hasznunkra.

Ily körülmények közt szinte önként kínálkozik az a messzebb 
menő kérdés, hogy a tanárok egyáltalán tartoznak-e egy ily elve
ken alapuló törvénybe? Nézetem szerint i l y  tö rvén yb e , m e ly  
m in d e n  egyes r a n g fo k o z a t s zá m á ra  f i x  fize té st, ille tő leg  f z e té s -  
fo k o za to k a t á l la p í t  m eg , n e m  ta r to z n a k .

A tanár nem oly tisztviselő, mint a többi; ezzel nem vin
dikálok számára semmiféle elsőséget, csak annyit mondok, hogy 
állásának más a természete mint a tisztviselőének. Kimondom 
nyíltan, hogy a  ra n g fo k o za t reá  n é zve  n e m  je le n t  se m m it. Igen 
szerencsétlen gondolat volt némely tanár részéről, a rangfokozat 
kérdését fölvetni, ebbeli kívánságokkal előállani. Azok nagyon 
félreismerték a tanár helyzetét és állását. Meglehet, hogy a vidéki 
kartársakat a viszonyok kényszerítették a rangfokozatra súlyt he
lyezni. Mi hasznuk volt belőle? Megalázkodás! Mi a fővárosban 
semmit se törődünk a rangfokozattal. Ha egyébként nem tudjuk 
magunknak a társadalmi megbecsülést kivívni, a rangosztálynak 
ugyan nem veszszük ebben hasznát. A vidéken is a kollégák ön
érzetes magatartása többet ér mint a rangosztály. Az uj törvény- 
javaslat őket a vidéki, minket a fővárosi aljárásbíróval helyez egy 
sorba. De nem ez a baj. Az sokkal általánosabb.

A rangosztálynak nincsen semmi értelme a tanárságra vo
natkozólag. A tanárok közt nincsenek s nem lehetnek rangfoko- 
zatbeli különbségek. Az igazgató, a mennyiben tanár s nem 
administrator, csak oly tanár, mint a többi tanár, primus inter 
pares. Mostanáig a törzsfizetése egyenlő is a mienkkel. Máskülön
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ben, a hol egészségesek a viszonyok, tanárainak barátja és ve
zetője, nem voltaképi fölebbvalója. A tanárok pedig egytől-egyig 
egyenlők. Ugyanazt a munkát végzik, pályájuk kezdetétől végéig, 
valamennyien. Képesítésük is nálunk teljesen egyenlő. Az egyik 
ügyesebb, lelkiismeretesebb, tudósabb lehet a másiknál, de ezek 
egyéni, nem rang- nem hivatalbeli különbségek. Más hivatali 
pályán különböző munkakörök vannak, melyek egymás fölé he- 
lyezvék, melyekre külön arravalóság kívántatik, melyekbe az 
ember mind jobban beletanul, melyekre lassan-lassan méltóbbá 
válik, nálunk ez nincsen. A tanár működésének első évében 
ugyanazt a munkakört kapja, melyet mindvégig betölt. Itt nem 
lehet emelkedni, kivéve az igazgatói állást, de erre részben más 
qualitások kellenek; hány tanár nem kíván soha igazgató lenni! 
A tanár tudós ember s mint ilyen nem ismer rangosztályt. A tu
dósnak, művésznek, tanítónak nincsen rangosztálya; ezek volta- 
kép mindig csak a maguk tökéletésítésén dolgoznak s oly világ
ban élnek, melyben igazi egyenrangúság van, melyben az arra
valóság és az érdem nem függ az anciennetástól; a hivatali világ 
hyerarchiája nagyon szép, helyes dolog, de mi nem illünk beléje, 
az egy a mienktől elütő, egészen külön világ. A törvényjavaslat 
tényleg nem is sorozta a legtöbb tanintézet tanárát rangfokozatba.

Azért nincs s nem is lehet semmiféle külső előléptetésünk. 
Micsoda értelme van a rangfokozat megállapításának ott, hol az 
érdem a rangfokozatban való emelkedéshez teljességgel meg van, 
de ennek az emelkedésnek a lehetősége hiányzik? Képzeljünk egy 
tanártestületben különböző rangosztályú tanárokat! Ugyanaz a 
képesítésük, munkájuk, hatáskörük és mégis az egyik fölebbvaló! 
S ez a fölebbvalóság esetleg a véletlentől függ, esetleg protectiótól! 
Vége a testvéri szeretetnek, collegialitásnak, melyet emberi gyarló
ság amúgy is eléggé rongál és mely nélkül egészséges testületi 
élet lehetetlen. Ne mondja senki, hogy nálunk nem imponál a 
'«rangosztály». Ez csak eddig volt így; ezentúl a rangosztálynak 
törvényben való megállapítása, az egész tisztviselői osztályra ki- 
terjesztése az «érzelmeket» is meg fogja változtatni. Tehát rang- 
fokozati emelkedés lehetetlen. Mi egy helyen maradunk egész 
életünkön keresztül. Nem unjuk meg, nem kívánkozunk ki belőle, 
még a mikor nyugalomba mehetne a tanár, se szívesen teszi. A leg
több a csatatéren hal meg. Micsoda igazságtalanságok származnak
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most abból, ha rangosztályba soroznak! Először külsőleg! Körülbelül 
egyszerre lesz két jó barát az egyik aljárásbiró, a másik rendes tanár. 
Mire érett férfikorba lépnek, az aljárásbiró legalább is egy-két fokkal 
megelőzte barátját! Miért? Többet ér, vagy többet érő munkát 
végez? A két munkakör összehasonlíthatatlan. De az egyik oly 
statusban van, a hol van hyerarchiai létra, s jogosan van ; a 
másik olyanban, a hol ily létra nincs, nem lehet s ne is legyen. 
De van-e akkor igazság abban, hogy a tanárt rangosztályba soroz
zák? Még érezhetőbb az igazságtalanság az anyagi téren. Mint
hogy a törvényjavaslat a fizetést a rangfokozattól teszi függővé, 
a tanár nem emelkedhetvén rangban, fizetésben sem emelkedhetik. 
Egész emelkedése egy hosszú életen keresztül 500 frt. Ezért van 
itt értelme a quinquenniumnak, de nincs értelme a rangfokozat
nak. Erről örömest lemondunk, csak hozzanak bennünket abba a 
helyzetbe, hogy gyermekeinket fölnevelhessük s öregkorunkat 
kényelmesebbé tehessük. Az a példának felhozott aljárásbiró szin
tén 1100 frttal kezdte pályáját s esetleg 200 frt lakásbérrel. De 
mint biró, vidéken fölviheti lakásbérrel együtt 2150 írtra, a tanár 
pedig quinquenniumokkal, lakásbérrel együtt 1880 írtra s itt meg
áll, mig amaz még mindig emelkedhetik. A fővárosi biró fizetése 
lakásbérrel együtt 3000 frt, a tanáré 2400 frt. A kívül álló ezt 
a nehány száz forintot nem veszi sokba, de mi tudjuk, hogy szűk 
viszonyaink közt mit jelent az.

A rangosztály elvének egyik további szomorú következmé
nye ránk nézve, hogy mesterséges ellentétet teremt vidéki s fővárosi 
tanár közt. Ez, ha a rangosztály elve ránk alkalmaztatik. jóformán 
kikerülhetetlen, a mint nem kerülhették ki a biróknál sem, kik 
előbb mind a Vili. rangosztályba tartoztak, míg most a fővárosiak 
a VH-ikbe emelkednek. Minthogy a fővárosi drágaságra s életviszo
nyokra a fizetés megszabásánál tekintettel kell lenni, ez a tekintet 
nemcsak a lakásbéreknél kell hogy érvényesüljön, hanem a fize
téseknél i s ; először mert különben a lakásbérek a fölfelé emelkedő 
rangosztályokban túlságosan nagyokká nőnének, másodszor mert 
a nyugdíjra is kell gondolni, a melynek megszorításával a fővárosi 
tisztviselőt szokott környezetéből, családi köréből kiragadva, vén 
napjaira idegenbe kergetnék. Ha pedig ama tekintetnek a fizetésnél 
is érvényesülnie kell, akkor nem marad egyéb hátra, mint a rang
osztálybeli különbséget behozni főváros és vidék közt. Van-e ebben
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méltányosság? A fizetésbeli különbség jogosult, szükséges; de a 
rangbelinek nincsen értelme. Ismételnünk kell, a mit előbb mon
dottunk. A midőn oly férfiak közt, kik egyenlő képesítésűek, kik 
egyenlő hatáskört kaptak, egyenlő munkát végeznek, mégis rang
beli különbséget statuálnak, oly mesterséges, természetellenes válasz
falakat emelnek, melyek elkeseredést szülnek. Nem is említjük azt 
a gyakorlatilag különben elég fontos körülményt, hogy fővárosi 
tanár nem mehetne vidékre igazgatónak, mert se rangban, se fize
tésben nem emelkednék, csak több munkája, gondja, felelőssége 
volna. Egyszóval a tanári állásnak «elhivatalosodása» nem válik 
javára a tanári állásnak. A bureaucratia a tanügy terén a mondott 
értelemben nem áldásos dolog. S minden bajnak a kútforrása a 
«rangfokozat». Azért nézetem szerint kérnünk kell:

h ogy a  ta n á r o k  fizetése ü g yéb en  ezen  tö r v é n y ja v a s la t  kere tén  
k ív ü l , de vele eg y id e jű le g , k ü lö n  s z a b á ly z a to t  a lko sso n  a  k o r m á n y ,  
m ely  te k in te tte l  v a n  a  ta n á r i  á llá s  te rm észe tére  és szü kség le te ire .

E szabályzat alapelvei könnyen volnának megállapíthatók. 
Nem akarom őket kifejteni, csak röviden jelzem. Három ily alap
elv volna szem előtt tartandó.

Az alapfizetés lehetne különböző, az ország különböző vidé
keire való tekintettel. Károsnak tartom, hogy most csak két kate
gória v an : főváros és vidék. Vidék és vidék közt igen nagy különb
ségek vannak. A kezdetbeli fizetés pedig lehetne kisebb, ha azután 
biztosan, gyorsan és nagyobb mértékben, mint most, emelkednék. 
A fizetések különböző volta nem rangbeli különbséget jelent, hanem 
az egyes helyeken a megélhetés különböző feltételeinek felel meg. 
Épúgy, mint a lakásbér a különböző helyeken a különböző lakás- 
viszonyokhoz simúl. A helyi pótlékok rendszere, mint a melyek a 
nyugdíjnak nem teszik részét, nem igazságos. Megjegyzem azonban, 
hogy az alapfizetések különbözőségének elvéhez nem ragaszkodom. 
De ahhoz igen, hogy a megélhetés különböző viszonyai tekintetbe 
vétessenek.

A fizetés emelkedésének legalkalmasabb módja a korpótlék. 
A korpótlékokra nézve kívánatos, hogy nagyobbak legyenek a 
mostaniaknál, kisebb időközökhöz legyenek kötve s számuk is 
nagyobb legyen a mostaninál. Poroszországban n y o lc z  korpótlék 
van, mindegyik 300 m árkás; az első öt hároméves, a további 
három négyéves. 27 évi szolgálat után a tanár fizetése 2400
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márkával emelkedett. Nem lehetne kifogásunk az ellen sem, 
hogy úgy, mint Eötvös Loránd báró az egységes középiskolai 
értekezleten kifejtette, érdemes tanárok rendkívüli pótlékban része
sülnének. A porosz teljes intézetekben a tanárok fele 900 már
kányi járadékot kap kiváló tudományos vagy gyakorlati tevékeny
ség elismerése gyanánt. A berlini tanár fizetésének maximuma 
ezzel s a lakásbérrel együtt 6300 márka =  3654 frt. A budapestié 
most 2300, a most alkalmazottaké a törvényjavaslat szerint 2500, 
az ezentúl alkalmazandóké 2400 frt.

Az igazgató alapfizetése megfelelően emeltessék. Egyebekben 
az előbb mondottak ő rá is alkalmazandók.

Ily elveken nyugvó tanári fizetési szabályzat, ha kezdetben 
az állam pénzügyi helyzete miatt nem lép is teljesen érvénybe, 
könnyebben teszi a fokozatos haladást lehetővé, mert nem köti a 
tanárok sorsát az állami tisztviselőkéhez. Ha a törvényjavaslat mi 
ránk is érvényesül, akkor a további javításra valószínűleg vár
nunk kell, míg az összes tisztviselők, az összes rangosztályok fize
tését újból rendezik. Ha külön statust képezünk, nem kell ily soká 
várnunk. Ha most, a lakáspénzt kivéve, minden marad a régiben, 
még az sem oly nagy baj, mintha rangosztályba soroznak, azaz 
nekünk nem adnak semmit, az ezentúl alkalmazandókat pedig még 
megrövidítik. így legalább a jövőt mentjük meg. A mostani tör
vényjavaslat ezer meg ezer tisztviselővel zsúfol bennünket össze, 
a kiknek egyetemleges emelkedése nélkül mi sem emelkedhetünk. 
Ez a carriére-es tisztviselőkre nézve nem oly baj, mint mi ránk 
nézve.

Most a választmány megbízásából arról kellene szólnom, 
mikép lehetne, ha e propositiónk nem fogadtatik el, a törvény- 
javaslat keretén belül, annak reánk nézve kedvezőbb alkalmazását 
kérni. Az előbbiek után nem kell külön mondanom, hogy ez 
vajmi nehéz.

Mindenekelőtt szükséges volna, hogy mind a vidéki, mind a 
fővárosi tanárokat azon egy rangosztályba, még pedig a VlII-ikba 
sorozzák. Hogy mikép lehetne e mellett a fizetésbeli különbséget 
is fentartani, arra több mód kínálkozik. Lehetne pl. a vidéki taná
rokat a rangosztály utolsó fokozatába kinevezni =  1400 frt, a mi 
rájuk nézve 200 frt fizetésemelkedést jelentene; a vidéki tanári 
állások egy része azután a második fokozatba léphetne. Ezzel



604

szemben a fővárosi tanárok a VIII. rangosztály második fokoza
tába neveztetnének ki =  1600 frt, s innét a legfelső fokozatba 
lépnének elő. A különbség fővárosi és vidéki fizetés közt 200 frt 
volna, a mi azonban a fővárosi drágasági viszonyoknak épenség- 
gel nem felel meg.

A tanárokra nézve továbbá a korpótlékokra nézve kivételt 
kellene tenni olykép, hogy a magasabb fizetési fokozat elérésekor 
a korpótlékokat nem szüntetnék meg, hanem a fizetésemel
kedéshez hozzácsatolnák, egyszersmind a korpótlékok számát s 
nagyságát növelnék. Ez az utóbbi pont nem ellenkezik a törvény- 
javaslattal, mely a korpótlékoknak se számát, se nagyságát nem 
állapítja meg. Ha pl. a pótlékok száma nem öt, hanem hét volna 
á 150 frt minden negyedik esztendőben, akkor a tanári fizetés 
ezen a réven 1050 frttal, a fizetésfokozatok révén pedig 200 frttal, 
összesen 1250 frttal emelkednék, a mi egy egész életre nézve 
nem sok.

Végül a rendkívüli érdempótlékok rendszerét is be lehetne 
hozni a szolgálati pragmaticával együtt, mely a tanárvilágot biz
tosítaná arról, hogy ezek az érdempótlékok valóban az érdem 
jutalmazására szolgálnának.

De nem folytatom tovább. A segítségnek sokféle módját 
lehetne még kigondolni; de ez e pillanatban nem oly fontos, mint 
az, hogy az intéző körök tudomást vegyenek azokról a bajokról, 
melyek meggyőződésünk szerint a tanárság érdekeit komolyan 
fenyegetik s arra a meggyőződésre jussanak, hogy e bajokon 
valamikép okvetetlenűl segíteni kell.

(Budapest.) Alexander Bernát.

KÖZÉPISKOLAI TANSZEREK.

Az egyesületünk jubileumi közgyűlése alkalmából rendezett kiállí
tás nem maradt eredménytelen. Nem csak azt a feladatát teljesítette, 
hogy a tanítás eszközeit összegyűjtve felhívta tanártársaink figyelmét 
egyik-másik eszközre, a melyet eddigelé nem használtak a tanításban, 
nem csak tanulságos összeállítása volt oly tárgyaknak, melyek a közép
iskolai oktatásügy 25 éves fejlődésére világot derítettek, hanem köz
vetve magára iskoláink felszerelésére és a hazai iparra vonatkozólag 
is messze kiható eredményre lehet kilátásunk.
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Olvasóink előtt ismeretes, hogy közoktatási ministerünk bi
zottságot nevezett ki, melynek feladatául azt tűzte ki, hogy tanul
mányozza, minő tanítási eszközökre van szükségünk; állapítsa meg, 
hogy ezek közül mit képesek hazai iparosaink előállítani, mit kell 
még külföldről hozatnunk; írja össze azok neveit, a kik tanszerkészí
téssel foglalkoznak és tegyen javaslatot az iránt, mikép kellene oda 
hatni, hogy tanszeriparunk fokozatosan fejlesztessék. — E bizottság 
elnöke dr. K la m a r ik  János  min. tanácsos úr, alenöke B erecz A n ta l.  
Kinevezése után azonnal hozzálátott a munkához, melylyel megbizatott. 
Első ülését már július hó 6-án tartotta, akkor feloszlott a kiállítás 
egyes csoportjait tanulmányozó kisebb bizottságokra, melyek a kiállí
táson tett tapasztalataikról terjedelmes tanulmányokat készítettek, 
kiterjeszkedve mindenre, a mit maga a kiállítás nyújtott, belefoglalva 
a középiskolai felszerelések tekintetében hazai középiskoláinkon, egyes 
iparosoknál és kereskedőknél tett tapasztalataikat is. E bizottságnak 
a szünidők után tartott első üléséről már röviden megemlékeztünk. 
A tárgyalásoknak ott Eötvös L o rá n d  báró adott irányt, a ki határo
zottan kijelentette, hogy e bizottság működését nem tekinti gazdasági 
szempontból, mert a gazdasági érdek az iskola érdeke mellett alá
rendelt fontosságú, kijelentette továbbá, hogy a szabad verseny híve 
és olyan intézkedéseket tart szükségesnek, a melyek a szabad versenyt 
fejlesztik és a verseny hatása alatt javítják tanítási eszközeinket. 
Egyúttal a physikai eszközökre vonatkozólag megjegyezte, hogy hazai 
iparosainkat képeseknek tartja a legfontosabb eszközök előállítására, 
de iparosaink tőkéje oly kevés és azok száma oly csekély, hogy egye
lőre sok tekintetben a külföldre leszünk utalva. A taDszerkészítők 
száma emelkednék, ha a műhelyekből kikerülő ifjak kellő támogatásban 
részesülnének. Báró Eötvös L o rá n d  ezen általános megjegyzései meg
jelölték a tárgyalások általános irányát és a physikára vonatkozó 
speciális észrevételei majdnem minden egyes csoportra érvényesek.

Azóta alig múlt el hét, hogy a bizottság egyik-másik csoportja 
ülést ne tartott volna. A tárgyalások anyaga annyira felhalmozódott, 
hogy a bizottság elnökének indítványára azt határozta, hogy ter
jedelmes memorandumot készít a tárgyalások eredményéről és e 
memorandumban megjelöli a középiskola felszereléséhez okvetetlenül 
szükséges eszközöket és azok közül a legfontosabbakat, melyek bár 
nem szükségesek múlhatatlanul, de a tanítás érdekében igen kívána
tosak, megjelöli, hogy ezen eszközök gyártásával kik foglalkoznak és 
minő intézkedések volnának szükségesek egyik-másik ág fejlesztésére.

A bizottság első csoportja bírálat alá vette a tankönyveket leg
inkább hygienai szempontból és szükségesnek mondotta egy ilyen 
hygienai szempontból kidolgozott tankönyvbirálati szabályzat kiadását, 
mi időközben részben meg is történt. A második csoport az író- és 
ra jz fü ze te k  tekintetében hasonló intézkedést kíván, megjelölve a paeda- 
gogiai és hygienai szempontokat. Érdekes összeállítását adta e csoport
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annak, hogy mi mindent kell külföldről hozatnunk. E tekintetben, a 
mint a bizottság tárgyalásaiból kiderül, a kezdetnek a kezdetén vagyunk. 
Magyarországon a papiroson kívül csak igen kevés iró- és rajzeszköz 
készül. Megtette a javaslatait e csoport arra nézve, hogy rajzmin
táink hogyan terjesztessenek és rámutatva gypszmintáink hibáira, szük
ségesnek mondta, hogy az iparművészeti iskolával kapcsolatban gypsz- 
öntő műhely létesíttessék, a mai pedig fejlesztessék.

A p h y s ik a i és chem iai eszközök tekintetében egy terjedelmes 
névsor áll a bizottság rendelkezésére, mely azon mesteremberek neveit 
tartalmazza, a kik az eszközök egyik-másik alkatrészét előállítani 
képesek. E jegyzéket a bizottság egyik tagja, a Calderoni-czég részéiből 
bocsátotta a bizottság rendelkezésére.

A geom etriai csoport azt volt kénytelen constatálni, hogy hazánkban 
jóformán semmi sem készül e téren. A bizottság azt javasolta, hogy 
a VI. kér. reáliskola részére egy megjelölt bécsi czégtől a bizottság által 
megállapított eszközök beszereztessenek, közszemlére kitétessenek, hogy 
mesterembereink esetleg vállalkozzanak ilyen eszközök készítésére.

A term észetra jzi csoport nem csak azt constatálta, hogy leg
fontosabb tárgyainkat itthon szerezhetjük be, hanem már is van előtte 
egy javaslat a bizottság egyik tagjától, a ki vállalkozik arra, hogy az 
összes középiskolai felszerelésekhez szükséges tárgyakat előállítja azon 
egyének bevonásával, a kik jelenleg elszórva foglalkoznak e tárgyak 
készítésével. E csoport működésének egyik eredményéről, nevezetesen 
arról, hogy ezentúl a természetrajz tanárainak a kirándulások alkal
mával felmerült költségei megtéríttetnek, már volt szó Közlönyünkben.

A történeti és geograplúai csoport is azt az örvendetes eredményt 
constatálta, hogy minden szügségletünket e téren itthon fedezhetjük. 
Igen érdekes új eszközöket jelölt meg e csoport, melyek hivatva 
lesznek e tárgyak tanításában az intensitást jelentékenyen fokozni.

A z  egészségügyi csoport azon eszközöket állítja össze, melyekre 
az iskolaorvosnak szüksége van, hogy hygienai szempontból észlelete
ket tehessen a tanuló ifjúságon.

A torndsza ti csoport is azt az örvendetes eredményt constatálta, 
hogy külföldről jóformán semmit sem kell hozatnunk. Az összeállított 
jegyzék alapján a VII. kér. gymnasium felszereltetik és a mesteremberek, 
a kik egyes intézeteknek készítenek tornaszereket, e minta-felszerelést meg
tekinthetik. Különben már is van egy ajánlkozó, a ki hajlandó az összes 
középiskolák szükségletét e terén előállítani és olcsó áron szállítani. 
A bizottság kiterjeszkedett a tornahelyiségekre is és itt némely helyen 
igen fontos észrevételeket tett, a melyek a helyiségek változtatását 
múlhatatlanul maguk után vonják.

A bizottság egyik csoportja a középiskolák épületeit, helyiségeit és 
felszereléseit vette bírálat alá és terjedelmes jelentésben foglalta össze 
a tapasztalatait építészeti, paedagogia és didaktikai szempontból. A fűtés 
tanulmányozására egy bizottság kiküldését javasolja, a vaspadokat el-
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Ítéli stb. Szóba került az ország különböző helyein levő in lerna tusok  
és álum neum ok  szomorú helyzete is és e tekintetben a létező állapotok 
megvizsgálására egy bizottság kiküldését javasolták, a mely a hiányokról 
jelentést tegyen és a javítások módját megjelölje.

Csak a legfontosabb dolgok felsorolására szorítkoztunk, a készülő 
memorandum sok példányban fog kinyomatni, az iskolák és az iparosok és 
kereskedők közt kiosztják, hogy az iskolák tudják, minő eszközöket 
és hol szerezzenek be, az iparosok és kereskedők pedig figyelembe vegyék 
azon kifogásokat, a melyeket az illető tanszerekre vonatkozólag tettek, 
a gyárosok pedig figyelmeztessenek arra, hogy minő nyers anyagokra 
van szükségünk a tanszerkészítésnél, hogy lehetőleg gyáriparunk ebben 
az irányban is kielégítse igényeinket.

Ha közoktatási ministerünk eléri azt a czélt, melyet a munkánál 
maga elé tűzött, akkor nem csak a középiskolai oktatásügynek tett 
igen hasznos szolgálatot, megjelölve a szemléltető oktatás normativumait, 
hanem a hazai iparnak egy új ágát is fejlesztette. Talán megérjük, 
hogy iskoláinkból kiküszöbölhetjük az idegen szemléltető eszközöket és 
hogy nem csak tanáraink előadását és tanítványaink lelkületét lengi 
át a nemzeti szellem, hanem minden tárgy,.a mely a tanulót környékezi, 
e nemzet szellem egyik productuma lesz.

(Budapest.) D r  Веке M anó.

A KÖZSÉGI ÉS FELEKEZETI TANÁROK ÜGYE.

Méltó elismerés illeti a tanáregyesület választmányát, a miért az
1891. évi közgyűlés megbízását követve megszerkesztette, és a köz
oktatási ministeriumhoz fölterjesztette a községi és felekezeti tanárok 
érdekében felszólaló kérvényét. —- Az érdekelt tanári testületek bizo
nyára mindannyian a legnagyobb örömmel és köszönettel fogadták 
a választmány ez intézkedését, a mint ez több felekezeti lap nyilatkoza
tából ki is tűnik. — A felekezeti lapok egyik legkiválóbbjában, a 
„Sárospataki Lapok“-ban (1892. évf. 9. sz.), melynek minden számá
ban gondosan szerkesztett tanügyi rovat található, egy protestáns tanár 
oly elismeréssel adózik ez alkalomból a választmánynak, hogy az 
országos tanáregyesületbe való tömeges belépésre buzdítja felekezeti 
kartársait, a kik eddigelé meglehetős tartózkodással viselkedtek egye
sületünk irányában. -—• A választmány által benyújtott kérvény annál 
aktuálisabb érdekű ev. ref. és ág. ev. tanártársainkra, mert az összes 
protestáns tanároknak az országos nyugdíj-intézet ügyében készített 
folyamodványa éppen e napokban kerül tárgyalásra mindkét protes
táns zsinaton.

A tanáregyesület actiójának tehát máris meglett a maga jó 
következménye, melyért magáért is érdemes volt a mozgalomnak meg
indulnia, még ha egyéb eredmény egyhamar nem is volna. Felébresz
tette az egész hazai tanárságban a testületi szellemet és az összetar
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tozás érzetét, úgy hogy jó tettének legelőször maga az egyesület fogja 
hasznát venni, midőn remélhetőleg jóval meg fog szaporodni tagjainak 
száma a felekezeti középiskolák köréből. — De éppen e szempontból 
is nem hagyhatom minden megjegyzés nélkül a választmány eljárását. 
Mindenek előtt múlhatatlanul szükségesnek tartom, hogy a közoktatás- 
ügyi ministeriumhoz benyújtott kérvény mentői előbb megjelenjék, még 
pedig teljes szövegében, a Közlönynek akár „Irattár“, akár „Egyesü
leti élet“ czímű rovatában, mert igaz ugyan, hogy a Közlöny febr. 
számából (519. lap) elég világosan megérthető a kérvény tartalma,* 
de a községi és felekezeti tanárok éppen azon meleghangú jóindulat
ból meríthetnének bizalmat, melylyel ily tekintélyes és érdekeltnek 
alig mondható testület felszólal mellettök, egyszersmind reményt is 
nyernének azon felhozott okokból, melyekkel egy országos egyesület 
országos és nemzeti fontosságúnak bizonyítja ügyöket. — Bizalomra 
és reményre pedig nagyon is reászorulnak községi és felekezeti kar
társaink. hogy lelki nyugalommal viseljék mostoha helyzetük szenvedé
seit és békés türelemmel várják az államnak és fentartó-testületeknek 
oly régóta Ígért, de folyton késő javító intézkedéseit. Azt nem is kell 
említenem, hogy a ministeriumtól az egyesület kérvényére érkező 
válasz szintén egész terjedelmében közzéteendő a „Közlönyében.

E könnyen pótolható mulasztásnál sokkal nagyobb hibának tar
tom, hogy a választmány mellőzte azt az indítványt, mely szerint a 
ministeriumon kívül a községi és felekezeti intézetek fentartó hatóságaihoz 
is kellett volna fordulnia, körlevéllel híván fel őket, hogy a mit a magok 
hatáskörén belől megtehetnek, azt tegyék meg mind tanáraik helyzetének 
javítására. — Az ülésről szóló hivatalos főtitkári jelentés szerint a 
választmány e javaslatot azért nem fogadta el, mert egyrészt nem tartja 
helyesnek, hogy a ministeriumhoz beadott kérvénynyel egyidőben más 
kezdeményező lépéseket is tegyen, másrészt mert nem tartja magát 
arra illetékesnek.

E két ok közül egyik sem állja meg a helyét, a kettő nincs 
egymással kapcsolatban, sőt nyilvánvaló, hogy az első csak szükségből 
került az érvek közé. — Hogy az első érv milyen könnyen elesik, csak 
abból is kitetszik, hogy a fentartó testületekhez intézendő körlevélnek egé
szen más pontokat kellene magában foglalnia, mint a ministeriumhoz 
benyújtott kérvénynek, mert mások a községi és felekezeti tanároknak 
azon bajai, melyeken a kormány és ismét mások azok, melyeken csupán 
vagy első sorban a fentartó hatóságok segíthetnek.

A második okot sem helyeselhetem. Hát ki volna illetékes a 
tanárok anyagi helyzetéért síkra szállani, ha az országos tanáregye
sület nem ? Félt talán a választmány a fentartó testületek érzé
kenységétől? Először is a tapintatos körlevél, mely jó akarattal tárja

* A vasúti kedvezménynek a községi és felekezeti tanárokra való 
kiterjesztését külön folyamodványban kellene kérni a kereskedelmi minis
teriumtól.
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fel a községi és felekezeti középiskolák némely bajait és jóindulattal 
említi föl e bajoknak némely orvosszereit, lehetetlen, hogy kedvezőtlen 
fogadtatásra talált volna a fentartó testületeknél. De föltéve, hogy egyik
másik fentartó testület nem a legszívesebben hallgatta volna a jóakaró taná
csokat, az ily kicsinyes tekintetek visszariaszthatják-e az egyesületet egy 
nagyon fontos lépéstől ? Ha senkinek másnak, az egyesületnek át kell 
hatva lennie azon meggyőződéstől, hogy a tanári állás anyagi és er
kölcsi emelése nemcsak a tanároknak személyes érdeke, hanem a hazai 
középiskolai oktatásnak, a nemzeti tanügynek egyik égető szüksége. 
— E magasabb közművelődési érdek nevében bátran bekopogtathat 
az egyesület bármely fentartó testületnél is és ha nem szívesen fogad
nák, nem ő rá szállna a szégyen. Ez esetben annyival inkább meg 
kellett volna tenni az egyesületnek e másik lépést is, mert éppen 
a községek és felekezetek szorulnak leginkább felvilágosításra taná
raiknak kedvezőtlen helyzetéről és mert e kedvezőtlen helyzeten ép
pen a községeknek és felekezeteknek áll módjukban leghamarabb 
és leghatékonyabban segíteni, akár a tanári fizetés emelésével, akár a 
tanári megterheltetés csökkentésével. Továbbá épen a községi és fele
kezeti középiskolák azok, melyek legkevésbé fordulhatnak nyíltan saját 
fentartó-testületeikhez, egyrészt mert nem akarnak „p ro  domo su a u un- 
talan felszólalni, másrészt mert fellépésök sokféle balmagyarázatra és 
még több kellemetlenségre adhat alkalmat a tanári kar és a fentartó 
hatóság között.

De nem folytatom tovább, mert jól tudom, hogy maga a választ
mány is máskép van meggyőződve a községi és felekezeti középiskolák 
terén teljesítendő hivatásáról, mint sem ennek már teljesen megfelelt 
volna a minisztériumhoz intézett folyamodvány benyújtásával. — Még 
sokszor és sok helyt föl kell emelnie szavát az egyesületnek és választ
mánynak a községi és felekezeti tanárok, átalában a tanítás érdekében, 
különösen most, mikor az állam rendelkezése alatti tanárok körében 
is még folyton napi renden van a fizetésrendezés ügye. Legalább a 
magam részéről bizton reményiem, hogy a választmány mindjárt leg
közelebb újra foglalkozik majd e kérdéssel és akkor eddigi állás
pontját feladva, körlevélben fogja figyelmeztetni az összes fentartó 
testületeket tanáraik kedvezőtlen helyzetére és a középiskolai tanügy
nek e helyzetből folyó bajaira, m ert a vá la sztm ány csak így felel 
meg a  közgyűlés azon  széles körű  m egbízásának, m elylyel A lexander  
B ern á t ind ítványára  m in d en , de m inden  lehetőnek megtételére u tasíto tta  
a  községi és fe lekeze ti tanárok érdekében.

(Debreczen.) K ardos A lbert.
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AZ ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLÁK TANÁRAI.

Az állami felsőbb leányiskolák a legutóbbi időben fölötte fontos 
változáson mentek keresztül. E lényeges változás abban áll, hogy a 
ministerium ezen iskolák igazgatói állására ezentúl csakis nőket nevez 
ki, s így nő-direktorokat creált; a mint ez már a fiumei, kassai, 
beszterczebányai, kolozsvári és temesvári áll. felsőbb leányiskoláknál 
eddig tényleg foganatosíttatott is. Vájjon ez az intézkedés megfelel-e 
ezen iskolák szellemének, azt jelen alkalommal vitatni nem akarjuk; 
megvitatták ezt eléggé az illető intézetek igazgatói, kik ezen ügyben 
tavaly a ministeriumhoz memorandumot nyújtottak be ; s a memoran
dumnak az eredménye, épen ellenkezőleg a fentebbi minister intéz
kedés lön.

Ezen ministeri intézkedéssel szemben már most az a kérdés 
támad, hogy mi történjék az áll. felsőbb leányiskoláknál alkalmazott 
középiskolákra képesített tanárokkal ? Mert hiszen minden paedagogus 
be fogja azt látni, hogy ezek a tanárok többé hosszabb időn át nem 
maradhatnak ezen iskoláknál; mert a nőigazgatók alkalmazása által 
azok oly dilemmába kerültek, hogy nekik az út minden tekintetben 
a további előléptetésükhöz ezentúl teljesen el van zárva; ez pedig a 
munkakedvet csökkenti és az ambicziót megtöri, mert nem természet
ellenes dolog az, hogy az iparkodásnak és a lelkiismeretes pontos
ságnak jutalmát az előléptetésben keressük, már pedig az előléptetés 
az áll. felső leányiskoláknál a középiskolákra képesített tanárokra 
nézve még gondolatban is ki van zárva a nőigazgatók czélbavett alkal
mazása folytán.

Az áll. felsőbb leányiskoláknál alkalmazott középiskolákra képe
sített tanárok az új ministeri intézkedésig —■ tehát midőn még a 
felsőbb leányiskolák középiskolai jelleggel bírtak — azon tudattal 
foglalták el állomásaikat, hogy a nevezett iskoláknál is ugyanazon 
viszonyok közt fognak működni, mint a fiúközépiskoláknál, főnökeik 
náluknál nem alacsonyabb, de egyenlőfokú képesítéssel biró, kiváló és 
erre hivatott egyénekből fognak kikerülni, s ép azért az új változás, 
mely az előbbeni jelleget teljesen ledöntötte, őket lehangolta és ambi- 
cziójukat megakasztotta. Ezen új intézkedést mi teljesen visszásnak 
találjuk a középiskolákra képesített felsőbb leányiskolái tanárokra 
nézve, mert hogy a nő — Ы bár önhibáján  Jcivül — kisebb képzett
séggel bir mint igazgató, a nálánál magasabb képzettségű, szélesebb 
ismeretű és középiskolai képesítésű tanárok működését fölülbírálja, 
szóval működése fölött szupremacziát gyakoroljon; a mit pedig igaz
gatói jogánál fogva megtehet és azt meg is teszi; ezt természetes 
állapotnak nem lehet tartani és mondani. Lehetnek többen a felsőbb 
leányiskolái tanárok közt, a kik ezt közönynyel veszik és a kik ilyen 
állapottal is meg vannak és meg lesznek elégedve, akkor „Volenti non  
fit in ju r ia “, de az áll. felsőbb leányiskoláknál alkalmazott közép
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iskolákra képesített tanárok legnagyobb része épen ellenkezőleg, néze
tünkkel fog egyetérteni. Továbbá arról nem is akarunk jelenleg szó
lam, hogy az állami tisztviselők fizetéseinek rendezésénél mily meg
lepetés várhat és vár esetleg az áll. felsőbb leányiskoláknál alkalma
zott középiskolai képesítésű tanárokra.

De hát mi legyen ezen tanárokkal ? A felelet nagyon egyszerű. 
H elyezze el őket a m in isteriu m  — ha nem  is  egyszerre, hanem  
1 — 2  év a la tt — legalább azokat, a  k ik  ezt határozottan  kérik , a 
fiúközépiskoIákhoz, mert van és lesz a jövő iskolai évben még több 
tanári üresedés a gymnasiumok és reáliskoláknál, s így ez a dolog 
könnyű szerrel volna foganatosítható és keresztülvihető, hiszen csak 
vagy 12— 14 tanárról van itt szó, mivel a vidéki áll. felsőbb leány
iskoláknál alkalmazott középiskolákra képesített tanárok száma ennél 
nem nagyobb, — természetesen a fővárosi áll. felsőbb leányiskoláknál 
alkalmazottakat ide nem számítva, —  s helyüket a po lgári iskolákra  
képesített egyénekkel töltse be, akkor tán nagyobb lesz — sokak állí
tása szerint — a harmonikus együttműködés és viszony az egyes 
iskoláknál. Egyébiránt a ministerium is már nagyon közeledni látszik 
ezen eszméhez, mert a mint a legujabbi „Közoktatásról“ szóló minis- 
téri jelentésben olvassuk, a Debreczen város és a budapesti angol- 
kisasszonyok felsőbb leányiskolájának nyilvánossági jogát azon feltétel 
mellett adta meg a ministerium, hogy ezen in tézetekhez p o lg á r i isko
lákra  képesített fé r fi és nő tanerőket a lk a lm a z z a n a k ; tehát már nem 
kíván a ministerium ezen in téze tek még felső osztályaiban sem közép
iskolai képesítésű tanárok a lk a lm a z ta tá sá t; különben ezt kikötötte 
volna magának, ez pedig a ministeri jelentés szerint nem történt meg.

ügy vagyunk meggyőződve, hogy a dolognak ilyetén elintézése 
legjobban felelne meg a kivánalmaknak és az áll. felsőbb leányisko
láknál alkalmazott középiskolákra képesített tanárok érdekeinek is.

(Beszterczebánya.) G uta  József.

I S M E R T E T É S E K .

H azai m űvek.

B e m e  Károly: Magyar nyelvtan mondattani alapon. A pol
gári és középiskolák I. és II. osztálya számára. Ára 60 kr. Buda
pest 1891.

A szerző —  ki néhány évvel ezelőtt egy külön füzetet bocsá
tott közre a „Magyar Nyelvtanítás“ ügyéről — mostanában kiadott 
nyelvtanát öntudatos gonddal és lelkiismeretesen dolgozta. Minthogy 
pedig első sorban polgári iskoláknak szánta, mindjárt itt kimondhat
juk, hogy könyve jóval fölülmúlja a Gyulay és Sztojanovics-féle 
polgáriskolai nyelvtanokat.

44
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Ki kell azonban fejeznünk sajnálatunkat, hogy az eredmény, 
melyet a szerző fölmutat, nem áll kedvező arányban a reá fordított 
gonddal és munkával. Mivel pedig jó oldalai — kivált gyakorlati 
menete és pontosságra törekvése — kívánatossá teszik, hogy a könyv 
kivetkőzve hibáiból az iskolában elterjedjen: nem lesz talán kárba- 
veszett fáradság, ha röviden elmondom főbb kifogásaimat.

Nem akarok hosszasan időzni a tárgyi, nyelvészeti kifogásoknál, 
mert hiszen „gyakorlati“ paedagogusaink jóformán véteknek tartják, 
ha valamely iskolai könyv tudományos tekintetben kifogástalan. Isten 
mentsen tehát, hogy az ebbeli hibákat megróváskép emlegessem, csakis 
azért sorolom föl őket, hogy a megjavítandó második kiadás ne ter- 
jeszszen ferde nézeteket nyelvünk szerkezetének egy-egy részletéről.

Ilyen ferdeség mindjárt 2. lapon (s az 52.-en), hogy a szerző 
középhangnak nevezi ezt az öt magas hangot: i, i ,  e, ё, é. Ennek 
— azonkívül, hogy a tanítást minden szükség nélkül megnehezíti — 
semmi tudományos alapja nincs. Nem akarom itt a hangokat elemezni, 
mert hisz ez megtörtént könnyen hozzáférhető könyvekben, (minő „A 
Magyar Nyelv“, vagy Balassa Phonetikája): a sok közül csak egy nehéz
séget akarok fölemlíteni, mely e hármas fölosztás által keletkezik. 
Ha az é és e nem magas hangok, akkor az olyan képzőknek és ragok
nak, minők pl. -ás ász, -га ba, nincsenek magashangú alakjaik, mert 
-és-ész, -re -Ъе középhangúak!

A 38. lapon az -ékeny képző mély hanggal á k o n y -m k  van Írva, 
mintha azt mondanék hajlékony.

A 34. lapon föltűnő furcsaságok vannak: hogy a lesz-ié\e ige
tők sz  hangja átváltozik n , v, gy, t hangra, s hogy ezáltal keletkez
nek ilyen formák: „les#: lewni, ledének, legyél“ (!), „ te s z : tegyed  
v. tedjed [!], tetft“. — A 39. lapon is esz-t-em -ЪёЛ van magyarázva 
az e-t-tem  alak s a 44.-en esz-j-em -bői egyem , esz-né-m -bői enném. 
De hisz akkor úsz-t-am  helyett is azt mondanék: u t-t-am , ú sz-j-a m  
helyett úgyam  és ú szn á m  helyett ú n n á m !

Ugyanott ilyen ragozás van : „mének, m énéi, m én  (v. m en e )“.
A ha jta tik  ige két helyen is a -tat(ik) képzőre van például idézve 

(48. 78.), mintha haj volna az alapszava.
65. 1. A gőg előtte jár a bukásnak. Itt „a b u ká sn a k“ a szerző 

szerint állapothatározó! Hát a következő mondatok waA-ragos szava: „Jól 
tudom, mi lappang bokrodnak mögötte“ (Ar. Toldi) vagy „Hull a fii 
előtte a z  éles k a s zá n a k“ (Ar. Sz. László füve)?? — Ne elemeztes- 
sünk a gyerekkel olyasmit, a mit a nyelvtan Írója sem tud elemezni.

Nagyobb baj azonban, hogy e tárgyi hibákon kívül a könyv 
annyi módszeres lábában leledzik s annyi mindenfélével megnehezíti a 
nyelvbeli jelenségeknek megértését.

Arról nem akarok sokat beszélni, hogy az olvasmányok, melyek
ből kiindul, nincsenek kellően fölhasználva, s hogy a minta-mondatok 
sokszor nincsenek az olvasmányból véve, ámbár lehetett volna (vö. a



613

10., 62., 63., 78. lapokat stb.) Ugyanezt a laza kapcsolatot találjuk 
mindazon magyar nyelvtanokban, melyek olvasmányokat vettek föl. 
Igaz, hogy nagy munkát ad az olvasmányoknak becsületes földolgozása 
(a milyen pl. az alulírottnak Német Nyelvkönyvében látható). De vagy 
így kell földolgozni vagy sehogy s e ; mert a hogy magyar nyelvtan- 
íróink csinálják, az tisztán szemfényvesztés.

Nem csekély nehézséget fognak okozni a szerzőnek némely mű
szavai, melyek részben nehézkesek, részben fölöslegesek. így pl. ha a 
határozó szót határozó névnek  mpndja (21., 72.) s az igekötőket pláne 
igekötő határozóneveknek (22). Mindjárt a legelső szakasz czíme, a 
melylyel a tíz-éves gyerek ebben a könyvben találkozik: „ A z  olvas- 
m ányszakasz, a beszéd alkotó része i“'. A főnév személyragjait b ir to k 
viszonyos ragoknak  mondja (35). — A főmondatok kapcsolatait össze
függő m onda toknak , a fő- és mellékmondatéit összetartozó m onda toknak  
nevezi (53). A két elnevezés annyira egyet mond, hogy a tanuló 
bizonyára össze fogja téveszteni; sőt összefüggőknek inkább azokat 
lehetne nevezni, melyek közül egyik függ  a másiktól. —  „ A  határozó- 
raqos névszók m in t határozó bővítm ények“ (62) minden szükség nélkül 
van ilyen pedáns nehézkességgel mondva, holott ép úgy megtenné ez: 
a rágós névszók m in t határozók. — Azt sem értem, minek nevezi a 
vesszőt vonásnak, holott az írásjelek közt is sokféle vonás fordul elő 
(elválasztójel, gondolatjel, sőt ékezet stb.). A ,.pontosvonás“, az még 
éppen nem igen tetszetős szó.

Nagy baj, hogy a szerzőnek sok szabálya és magyarázata vagy 
egyáltalán meghaladja a gyermek fölfogását, vagy legalább szükségtelen 
részletekkel van megterhelve. Pl. „Az állítmánynyal ,micsoda? mit 
csinál? m i történ ik  vele ? milyen?' kérdésekre lehet felelni.“ (5. 1.)

Hogy a fölszólító módnak j  a képzője, azt a szerző ezekből 
a példákból következteti: „csépeljen, ne á ru ljo n , legyen, ne legyen“ 
(11). Pedig a két utóbbiban a tanuló nem talál j-t. — „A módha
tározóval a következő kérdésekre lehet megfelelni: hogyan? m iképen  vagy 
m i m ó d o n ?  h á n y á n ?  h á n ya n k én t?  h á n yszo r?  há n yá va l? “ (25. 1. vö. 
92. 1.) Az utolsó négy egészen fölösleges ; a h á nyán  kérdésről vitat
kozni lehet, vájjon ide való-e, de a hányszor szerintem kétségtelenül 
időhatározó, nem módhatározó. — A ka lap ja id  alak így van Írva: kalap- 
ja - i-d  (36); közvetetlen előtte az van említve, hogy a 3. személynek 
- ja  j e  a ragja, utána pedig csak annyi, hogy az i  többes-rag. A 
gyermeket, ha gondolkodik, megzavarja az, hogy már most ka lap-ja -i-d
3. és 2. személy ragjával van mondva. Nem egyszerűbb azt mondani, 
hogy az egész -ja i többesrag ? Az igeképzők nagy serege majdnem 
minden csoportosítás nélkül zúdul a tanuló fejére (47., 77.). Pedig az 
előszó helyett mellékelt értesítésben azt írja a szerző: „Aszóképzés
ben a képzők tarka-barka csoportozatait igyekeztem egyszerűsíteni“.

Akadnak olyan fölösleges szőrszálhasogatások is, minő pl. hogy 
orr-rál nem írandó három r-rel (20), hogy a szóvégi i  a sor végén
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nem választandó el (könyve-i 3), — s ismétlések is, minő pl., hogy 
a -val-vel és -vá-vé  ragok szabálya kétszer van előadva (20. és 27).

Paedagogiai hiba, hogy a szerző sok helyen tárgyalja a hibás 
kifejezéseket. Sokszoros tapasztalat bizonyítja, hogy a tanulók gyak
ran éppen elsajátítják a tárgyalt hibákat. Csak olyankor kell javíta
nunk a hibát, mikor a tanulók tényleg elkövetik ; egyébkor pedig ne 
emlegessük, hanem elégedjünk meg azzal, hogy jó példát adunk egy
felől mintaszerű olvasmányokban, másfelől hibátlan beszédünkben. A 
tanulónak nem kell a hibák tárgyalása a nyelvtanban, mert ott van 
a tanító, az majd figyelmezteti; a tanítónak meg szintén nem kell, 
mert tájékozódhatik az Antibarbarusból vagy a M. Nyelvőrből. Fölös
legesek tehát a 32., 68., 72. lapon levő fejtegetések. — Viszont furcsa 
s ép oly ferdeség, mint az előbbi, hogy a 74., 75. lapokon a többi 
közt olyan „új képzőket“ is tárgyal szerzőnk, minők -p, -v, -ar, -ör, 
g  stb. ezekben: alap, elv, szivar, tömör-álag. Ezekről vegyen talán 
példát a növendék s mintájukra képezzen új szókat? Az iskolában csak 
az egészen eleven és világos képzőket kell tárgyalni.

Végre a föladatokban is — ámbár elismerésre méltó gond
dal és fáradsággal vannak szerkesztve — sok kifogásolni valót talá
lunk. Sok van köztük olyan, hogy a megoldásuk vagy igen nehéz, 
vagy nagyon is sok munkával terheli a növendéket. Csak egyet-kettőt 
említek ezek közül.

63. „1. írni kell -b a n  (ben), -n, -ná l (nél), -bál (bői) és -ró l  
(röl) rágós határozókkal bővített mondatokat. Ügyeljünk, hogy a fen- 
nebbi sorrend szerint mindenféle határozóra legyen egy-egy (összesen 
17) példamondat.“ Ennyifélét nem szabad egy föladatba összefoglalni, 
ennyit nem győz a gyermek egyszerre: hogy ő egy föladatban példákat 
írjon a határozóknak majdnem összes fajaira, még arra is tekintettel 
legyen, hogy épen ez az ötféle rag forduljon elő bennük s mindezt 
egészen szabadjára hagyott képzeletéből merítse! Tessék ezzel össze
vetni azokat a szerény, de határozott követelményeket, melyeket 
ugyanezen a fokon az én Kis M. Nyelvtanom föladatai támasztanak 
(a 6. kiad. 27— 34. gyak.) Pl. „A köv. mondatokat leírva, jelöljük 
meg a zárójelekben M-val a hol kérdésre felelő helyhatározókat és 
d h - \al az állapothatározókat.“ „A köv. darab úgy írandó le, hogy — 
a hol lehet — az állapothatározó ragja vagy névutója más raggal v. 
névutóval legyen helyettesítve (pl. bíbortüsben  égnek: b ibortüzze l 
égnek).“

75. 1. „írjuk ki az olvasmányból a (képzett főneveket képzőik 
tulajdonsága szerint három külön szakaszba csoportosítva“ (t. i. meg
különböztetve a csupán névszókhoz, csupán igékhez járuló s végre a 
közös képzőket, holott a szerző maga is kellő alap nélkül állítja pl. 
az -alom  v. -déle képzőt a 3. csoportba). — Vö. a Kis M. Nyelvtan
23. gyakorlatát: „A köv. darabból Írjuk ki először a származott fő 
neveket s tegyük melléjök az alapszót, másodszor a nem más szóktól
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származott főneveket, s ezekhez vagy egy mellékmondatot vagy egy igét 
képezzünk.“

Végre még a 83. 1. föladatát idézem : „Keressünk olvasóköny
vünkben 2— 2 összefüggő mondatot kapcsolt, választó, ellentétes, 
következtető és magyarázó mondatokból“. A választó, következtető és 
magyarázó szerkezetek aránylag olyan ritkán fordulnak elő a saját 
jellemző kötőszavukkal, hogy szegény fiú óra hosszatt elkeresgélhet, 
míg megtalálja a szükséges két-két példát. A szerző pedig Értesítésében 
éppen ezekre a mondatszerkezetekre mondja, hogy „az ilyen finom 
megkülönböztetésekre a gyermeki elme alig képes“. — De igenis 
képes a gyermek a következő könnyű s mégis gondolkozásra kény
szerítő föladatot megfejteni: „Változtassuk át a köv. összetet mon
datokat úgy, hogy az utómondat ne következtető legyen, hanem magya
rázó.“ (Kis M. Nytan. 37. gyak. Pl. A napfény elhomályosít minden 
más fényt; azért nappal nem láthatni a csillagokat. Átváltoztatva: 
Nappal nem 1. csillagokat; a napfény ugyanis elh. m. más fényt.)

Reményiem, hogy ha a szerző figyelmére méltatja az itt elő
adottakat, akkor könyve a nyelvtanításnak alkalmas eszközévé vál- 
hatik.

(Budapest.) S im o n yi Zsigm ond.

Physikai egységek. A királyi magyar természettudományi 
társulat megbízásából irta Gzógler Alajos, főreáliskolai tanár. Két 
ábrával. Budapest. Kiadja a kir. magyar természettudományi tár
sulat. 1891. VII+ 194  1. Bolti ára 2 frt.; társulati tagoknak 1 
frt 50 kr.

Köztudomás dolga, hogy a physika ma már nem a természeti je
lenségek okait fürkészi, a mint csak néhány évtized előtt is büszkén 
bevallott czélja volt, hanem egész szerényen beéri azoknak egyszerű 
mechanikai leírásával, a mennyiben a tüneményeket az energia állandó
ságának hodegetikus elve nyomán m ozgásra  és ennek változásaira 
törekszik visszavezetni. A mozgás képzete adja meg tehát azt a sar
kalatos logikai álláspontot, a honnan a physikus mind szükebb lakóhe
lyünknek, a földnek, mind az egész kosmosnak jelenségeit és válto
zásait értelme körébe vonni igyekszik. Minthogy pedig a mozgás anyag, 
tér és idő alapképzetei nélkül nem gondolható, a tömeg, hosszúság és 
idő  mértékegységei kínálkoznak első sorban amaz egyszerű alkotó
részekül, a melyekből a physikai mennyiségeknek minden ízében egy
öntetű és következetes helytől és időtől független (absolut) mérték- 
rendszere főlépülhet.

A physikai egységeknek a hossz-, idő- és tömegegység hatványaiból 
alkotott függvényalakjai: dimenziói vagy méretei oly fontosak, hogy 
a physikai egységeknek valódi és szabatos neveiü l csakis a dimenziókat
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tekinthetjük, miért is, ha valamely physikai mennyiség mértékszáma 
mellől dimenzióját elhagynék, az adat ép oly fogyatékos lenne, mint ha 
egy terület vagy térfogat számértéke mellett a választott terület vagy 
térfogategység megnevezése maradna el.

A kir. magyar természettudományi társulat nagy hálára köte
lezte hazánk physikusait, hogy Czógler „Physikai Egységek“ czímü jeles 
könyvét, mely néhány éve már németül megjelent, újabb tökéletesített 
alakban és választékos csínnal magyarúl is kiadta. E könyvben a ter
mészettan minden rendű és rangú munkásai: tanárok és tanulók, theo- 
retikusok és technikusok, nemcsak a mostanában nemzetközileg hasz
nálatos centiméter-gramin-secundum (C. Gr. S.) mértékrendszernek az 
egész physika körére való alkalmazását s így aphysika fogalmainak lehe
tőleg szabatos és a tudomány mai állásának megfelelő összeállítását 
kapják, mi alkalmilag kitűnő repetitorium gyanánt is szolgálhat; ha
nem a példáknak és feladatoknak oly bő és tanulságos gyűjteményét 
nyújtja, mely a physikai tudóst az egész vonalon, hol természettannal 
bármi okból csak foglalkoznak, hatalmasan elő fogja mozdítani. Min
denesetre kívánatos, hogy a könyv a physika munkásainak mindenik 
rétegébe megtalálja útját, mi a természettudományi társulat kiadvá
nyai révén nem is épen oly nehéz dolog.

A könyv tartalmának főbb szakaszai a következők: I. Az egy
ségek és méretek általános elmélete. — II. Geometria és kinematika. 
—  III. Statika és Dynamika. — IV. Rezgő mozgás és hang. —  V. 
Fény. — VI. Hő. — VII. Mágnesség. —- VIII. Elektrostatikai mér
tékrendszer. — IX. Elektrokinetika. — X. Elektromágnesi mérték- 
rendszer. — XI. Elektromágnesi gyakorlati egységek. —  XII. Elektro- 
dynamikai mértékrendszer. — XIII. Függelék. — XIV. Irodalmi 
tájékoztató. —  XV. Táblák. — Betüsoros név- és tárgymutató.

Ha á kir. magyar természettudományi társulat, mint eredeti
leg tervezve volt, e könyv folytatásaúl a modern physika eredményeit 
lehető szabatos és teljes képletgyüjteményben és állandóit a jobb for
rások nyomán összeállított táblákban ki fogja adni, akkor a magyar 
physikus, tudományának oly correct és teljes kánonjával fog rendelkezni, 
a milyennel eddigelé egy nemzet tudományos irodalma sem dicse
kedhetik.

(Budapest.) Sch m id t Á .

A magyar szépirodalom története. A legrégibb időktől Kis
faludy Károlyig. Irta Kardos Albert. Budapest, Athenaeum, 1892. 
Ara (vászonkötésben) 1 frt 20 kr.

Az irodalomtörténeti munkák nálunk két csoportra oszthatók. 
Egyikbe azok az értekezések, tanulmányok, monographiák tartoznak, 
melyek a felkutatott újabb anyag és adatok nyomán egy-egy kérdés
nek, kornak vagy Írónak részletes vizsgálatával foglalkoznak, czáfolnak
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és bizonyítanak, tehát — igen kevés kivétellel — szorosan a szak- 
tudomány szolgálatában állanak. A másik csoportba az ezek mellett 
vagy épen ezekből készült rendszeres, az irodalom egész körére kiter
jedő munkák tartoznak, melyek iskolai használatra készülvén, termé
szetesen ennek követelményeit tartják szem előtt, s néha nagyon kevés 
közük van a tudományhoz; ha pedig az iskolai színvonalon felülemel
kednek, megint csak szakközönségnek szólnak. A középúton járó olyan 
rendszeres irodalomtörténetünk, mely a kutatás fontosabb eredményeit 
felhasználva (s ennyiben tudományos alapon állva) a kiválóbb irodalmi 
irányokat és Írókat művelődéstörténeti keretben, inkább elbeszélve mint 
kritizálva ismertesse, tehát olyan előadásban és nyelven, hogy a mű
veltebb (iskolázott) közönség különösebb szakképzettség nélkül is meg
érthesse, élvezhesse s belőle tanulságot meríthessen: ilyen irodalom- 
történetet még mindig nem mutathatunk fel. Toldy „Magyar költészet 
története“ az újabb kutatások eredményei miatt több tekintetben héza
gossá s avulttá vált; Beöthy „Szépprózai elbeszélése“ csak egy részét 
öleli föl irodalmunknak, s amaz csak Kisfaludy Sándorig, emez csak 
Bessenyeiig terjed.

Ilyen körülmények közt Kardos kis munkája is méltán számot 
tesz, mert ha nem felel is meg teljesen a föntebbi kivánalmaknak, 
azt a czélt szolgálja s ha kiegészül, hasznosan is fogja szolgálni. A 
most megjelent s magában is önálló kötet, mely egyszersmind meg
nyitja az „Athenaeum kézikönyvtárá“-nak irodalmi és történelmi soro
zatát, eredetileg a „Gazette de Hongrie“ tárczájában jelent meg mint 
magyar irodalom-ismertető, s a legrégibb időktől kezdve Kisfaludy 
Károly koráig tárgyalja a magyar szépirodalom fejlődését. A szerző 
czélja — mint az előszóban maga mondja — az volt, hogy „a magyar 
müveit olvasóközönségnek“, s „az érettebb, gondolkodni szerető tanuló 
ifjúságnak“ adjon „az iskolai rendszeresség nyűgétől“ ment, s „a fej
lődés mozgató eszméiről és eZek kiváló képviselőiről“ könnyed for
mában tájékoztató kézikönyvet. Kardosban megvan ehhez a két legfon
tosabb kellék: van kellő irodalmi s aesthetikai készültsége s van 
kellemesen iró, jó tolla.

Nagyjában megtartja a hagyományos keretet, de ezen belül költői 
irodalmunknak csak legkiválóbb jelenségeit, csak „oszlopos alakjait“ 
tárgyalja. A magyarok eredetéről s nyelvéről tájékoztató bevezetés után 
részletesebben szól a hún és magyar mondákról, Balassáról, Zrínyiről 
s külön fejezetekben a nyelvújításról, Kisfaludy S., Csokonai, Berzsenyi 
és Kölcsey költészetéről. A tárgyalásban mellőzi az aprólékos adatokat, 
a részletes kiszínezést; úgy az egyes koroknak mint az Íróknak álta
lános jellemét iparkodik megalkotni. Az életrajzi adatokat is csak any- 
nyiban érinti, a mennyiben az iró egyéni s főkép költői működésének 
megértésére szükséges. A nevezetesebb művekből némi mutatványt is 
közöl, lyrai költeményeket egészen is. E munkában míg egyfelől kel
lően felhasználja a kutatások eredményeit, másfelől a saját felfogását,
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ítéletét is érvényesíti. Az anyag kiválasztása s tárgyalásában is kellő 
ízlés s tapintat vezérli. A tárgyalás ellen csak két észrevételem van. 
A szerző annyira rövid iparkodik lenni, hogy sok helyt hézagossá vált. 
Azt helyesen teszi, hogy nem ismerteti az Írónak minden, még neve
zetes művét sem; de azt nem szabad azért gyaníttatni, mintha azon 
az egyen kívül, melyet ismertet, többet nem is irt volna. Egy-két 
könyvczím ilyenkor elkerülhetetlen „ballaszt“. На a XVI—XVII. 
századi vallásos lyrának csak csúcspontjait érinti, ez itt elég; bár az 
„Öreg graduált“ már csak a híréért, a szombatosok énekeit költői 
szárnyalásuk miatt is kár volt meg nem említeni. De már a XVIII. 
századnak úgyis kevéske irodalmából Amadé meg Kármán semmikép 
sem maradhatnak ki. A szerző felfogása, Ítélete, általában világosan 
gondolkodó, logikus főre mutat. Tárgyilagosságát azonban egy helyt 
némi felekezeti szigorúság vesztegeti meg. Csak szigorúságot mondtam 
s nem elfogultságot, mert némi igazság mindenesetre van abban, a 
mint a reformatio elterjedését hazánkban a saját felfogása szerint 
(54. 1.) magyarázza; de érvei inkább csak föltevések, melyek maguk 
is bizonyításra szorulnak. Dugonicscsal valami öt sorban végez, azzal 
ütvén el a dolgot, hogy „mai hölgyeink nem tűrnék meg díszaszta
lukon sem Dugonicsot, sem Gvadányit, . . . .  mert szeretnek drasztikus 
vonásokkal rajzolni“. Igaz, sőt harmadiknak oda tehetjük Csokonait 
i s ; de ha erről, meg Gvadányiról részletesen szól, legalább az Etelkát, 
mely sokáig kedvelt olvasmány volt, már csak a kor ízlésének illusz
trálása végett is meg kellett volna ismertetni.

Apróbb megjegyzéseket mellőzve, előadásáról, nyelvéről, csak 
dicsérőleg szólhatok. A szerző, kerülve az iskolás, oktató hangú rend
szerességet, tárczairói élénkséggel, a legfőbb, legjellemzőbb vonásokra 
terjeszkedve, de azért nem felületesen, választékos, magyaros s könnyen 
folyó nyelven ír. Itt csak az a megjegyzésem, hogy ha idegen idé
zeteket használ, jó lett volna a nagyobbakat magyarúl, a közmondás
szerű kisebb idézeteket pedig zárjel közt magyar fordításban is adni, 
mert nőolvasói, a kikre pedig számit, talán érteni fogják a franczia 
idézeteket, de nem a latin nyelvüeket, a tanulóifjúság meg nem akad 
főn ezeken, de talán nem érti amazokat. Mind e kifogásaim mellett 
Kardos könyvét egyéb jó tulajdonaiért mind az ifjúsági könyvtárak, 
mind magánolvastatás számára igen használható segédkönyvnek tartom.

________ b. f.

PROGRAM M-ÉRTEKEZÉSEK.

III . T örtén elem .

I. A h aza i tö r tén e lem  keretébe vágó dolgozatok közül időrendi 
sor szerint a legelső Téglás Gábor értekezése, mely a dévai á llam i 
föreáliskola  programmjában „Séta a dévai Múzeumban“ ez. alatt a 
Dáciában virágzott római bányászatról és a keleti istenségek, kivált
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Mithras tiszteletéről szól. E szakavatott kéztől származó dolgozat a 
múzeumot látogató idegenek kezében a kalauz szerepét helyettesítheti 
egyúttal, első sorban azonban a tanulókkal ismerteti meg a fontosabb 
leleteket.

Németujvári Iván, az Árpádok és Anjouk korának mesgyéjén 
nagyra nőtt oligarchia egyik typikus képviselője, lekötötte R évész F . 
C zyrill tagtársunk figyelmét. (Dolgozata a minoriták szilágy-somlyói 
gymnasiumának programmjában jelent meg.) Szerző ügyesen csoporto
sítja a pártfondorlatok összekúszált fonalait, de az újabb irodalmat 
nem használta fel. Még Huber könyvét, sőt Pór Antalnak Csák Máté
ját sem ismeri. Ez utóbbit pedig mégis csak könnyen szerezhette 
volna meg.

R oth  H erm ann  „Báthori Gábor erdélyi fejedeleméről értekezik 
(a medgyesi evang. gymnas, értesítőjében). E németül irt jellem- és 
életrajz még a szigorúbb kritika próbáját is kiállja. Szerző az ide
szóló magyar irodalmat, jelesül az „Erdélyi országgyűlési Emlékelc“-et 
is felhasználta és elfogulatlanúl iparkodik a szászok ostorá-nak emlé
két feleleveníteni.

A C s á k t o r n y á i  k ö z s é g i  p o l g á r i  fiúiskola é r t e s í t ő j é b e n  Z r ín y i  
K áro ly  a W e s s e l é n y i - f é l e  ö s s z e e s k ü v é s r ő l  i r  n é p s z e r ű  m o d o r b a n .

Schröde J ó z se f a Láhne-féle gymn. értesítőjében E szte rh á zy  P ál 
herczeg és nádor ifjúkoráról értekezik. Szerző a soproni városi és 
megyei levéltárban is kutatott és helyesen ítéli meg a XVII. század
beli pártok magatartását.

A fium ei fögym nasium  értesítője két értekezést tartalmaz ; az 
első BergJiofer J ó z se f igazgató tollából ered. Tárgya Eötvös b. élet
rajza, mely lényegében Gyulai Pál emlékbeszédje alapján készült.

Életrajzi jellegű a budapesti I I .  kerü le ti föreáliskola  programm- 
értekezése is, melyben H eller Á gost az intézet egykori, nagyrabecsült 
igazgatójáról, Schenzl G-uidóról meleg szavakban emlékezik meg.

Egy harmadik, már terjedelme által is kimagasló monographia 
Takács Sándor tollából ered, ki a budapesti p ia r is ta  gym nasium  érte
sítőjében a nevezett intézet és rend kebelében a múlt század végén 
működő B en y á k  B e rn á t-пак, „a tüzes magyar és szelíd oktatónak“ 
emlékét eleveníti fel. A rendkívüli szorgalommal és munkakedvvel irt 
dolgozat helyenkint valóságos korrajzzá alakul. Ideszól pl. a II. feje
zet : „A szelíd oskolák a múlt században“, továbbá a IV. „A piaris
ták iskolai színjátéka“, mely az irodalomtörténetnek ezen sokáig 
elhanyagolt műfajára vet világot. Takács a piaristáknak a magyar 
nyelv, mint tannyelv körüli érdemeit is hangsúlyozza ; kiemeli továbbá, 
hogy a Ratib educationis-ban egyetlen lényeges utasítás sincs, mely 
meg ne volna a báró Cörver és Bajtay piarista rendfőnökök által már 
régebben kidolgozott reformtervezeteiben. Szóval érdekes és tanulságos 
dolgozat.

Általános vonatkozásúak G yurits  A n ta l és T u czy  János  érteke
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zései. Amaz a pancsovai főgymnas. értesítőjében e kérdést veti fe l: 
„M in ek  köszönhetjük a lkotm ányos és nem ze ti fönm ar adásunka t ?“ mi
közben Széchenyi Istvánnak (nem épen szószerint veendő) mondására 
refiectál, hogy „ezekért egyenesen a szerencsés véletlennek vagyunk 
adósai“. Gyurits különösen a szomszéd államok és pápák beavatko
zására, szóval a külügyi helyzetre fekteti a fősúlyt; a szentszék 
beavatkozását Sylvester és VIII. Bonifácz korában üdvösnek mondja. 
Tárgyalja még a Habsburg-család trónrajutását, Martinuzzi politikáját, 
az I. Lipót korabeli eseményeket stb., mindenütt az érveket pro 
és contra mérlegelvén. A gyulafehérvári főgymn. értesítőjében T u czy  
Já n o s  „vette magának a bátorságot“, hogy „M agyarország és a  m a
gyar nem zet világtörténeti fontosságáról“ értekezzék, ama feltevésből 
indulva ki, hogy eddig még senki sem kisérté e kérdést összefüggés
ben tárgyalni. Lényegére nézve e tanulmány a német és török háborúk, 
csaták és ostromok részletes leírásából áll. Új szempontot, avagy az 
újabb irodalom felhasználását hasztalan kerestem a dolgozatban. Pedig 
a Hadtörténeti Közlemények-ben szerző egy csomó ideszóló értekezést 
talált volna. A külügyi eseményekre vonatkozólag szerző Weber és 
Cantu munkáiból merít. Csakugyan olyan szegény a gyulafehérvári 
könyvtár ?

Sikerültebbnek tartom K o m á rik  Is tvá n  jezsuita atyának érteke
zését a „Magyar földmívelő osztály fejlődéséről az Árpádok korában“, 
mely a kalocsai főgymnas. értesítőjében látott napvilágot. Kár, hogy 
szerző Wenzel Gusztávnak ideszóló nagy müvét nem használta fe l; 
ezzel sokat lendíthetett volna feladatán. A német szakmunkák közül 
csak Maurert ismeri. Egészben véve azonban a dolgozat, kivált a tör- 
vényczikkek hasznavehető összeállítása által, megállja helyét.

II. A helytörténeti monographiák rovatában nehány talpra
esett dolgozattal találkozunk.

Ilyen mindjárt V illányi S za n ise ló  dolgozata „ A dalék  E sztergom  
város és megye m űvelődési és népességi v iszonya inak  történetéhez a 
X V I I I .  s zá za d b a n “. (Megjelent az esztergomi főgymnas. programmjá- 
ban.) E dolgozatban megvalósítva látjuk a Történelmi Társulat által 
sokszor hangoztatott azon óhaját, hogy a vidéken lakó történészeink 
a megyei és városi levéltárak kincsei segélyével szükebb hazájuk 
múltját felderíteni iparkodjanak. Az értekezés első részében ismerteti 
Esztergom topographiáját és feleleveníti a középkori Esztergom képét. 
A második, terjedelmesebb rész egyházi visitatiók fonalán vázolja ama 
átalakulást, melyen a megye a török iga lerázása után a XVIII. szá
zad folyamán átment. Török, kurucz, labancz sorra pusztítja e vidéket 
is. A Rákóczy-felkelés lezajlása után kezdődik azután a feléledés. 
Érdekes statistikai adatokat olvasunk ; a katholikusok pl. 158 év alatt 
10 ezerről 65 ezerre szaporodtak, a reformátusok 1400 lélekből 
9000-re. Egyetlen egy zsidó helyett most ugyanazon területen majd
nem 3000 lakik. Ellenmondást csak ama reflexiók fognak támasztani,
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melyet a tudós szerző a „Regnum Marianum“ megújításához fűz. Hadd 
utaljak erre vonatkozólag Pauler Gyula szavaira (Századok 1892. 
64— 65. 1.)

A szabadkai főgymnasium értesítőjében Ivá n y i Is tvá n  tanulságos 
adatokat közöl az 1747— 1861. évek közti időből. Ezen intézetnél 
az alapítást követő kilencz év folyamában egyetlen egy tanár műkö
dött, még pedig a latin nyelv terjesztése körül, évi 40 forint tisztelet
díj fejében. Kilencz év múlva máris két tanárt alkalmaztak. 1790-ben 
folyamodott a város első ízben teljes gymnasiumért, melynek felállítása 
azonban a hatvanas évekig késett. A dolgozat részlet Iványinak „Sza
badka története“ II. kötetéből.

E csoportba való továbbá P fe iffer A n ta l igazgató értekezése, 
jobban mondva könyve : „A kegyes tan ítórendiek tem esvári tá rsházá
n a k  és a  fögym nasium nak története (főgymn. értesítő). Elbeszéli előbb 
a Bibics-alapítványból Szt.-Annán alapított társháznak és iskolának, 
másodsorban pedig a Temesvárra átköltözött rendnek és gymnasium- 
nak történetét (1790-től 1890-ig), mely a Bánság történetével szorosan 
összefügg. Szerző az egyes korszakokat találóan jellemzi, felsorolja a 
végbement tanügyi változásokat, nemkülönben a tanárok és érettségi 
vizsgát tett tanulók névsorát. Közli végül Lapónyi Alajos piarista 
naplójegyzeteit az 1849-iki temesvári eseményekről.

A késm árki lyceum  értesítőjében Palcsó Is tvá n  folytatja az intézet 
történetét 1862 óta. Szintén megbízható adatokon alapuló dolgozat.

A szom bathelyi főgym nasium  időrendi sorban tartalmazza ez 
intézet történetét 1850 — 1890-ig, K á rp á ti K elem en  tollából. Az utolsó 
fejezetben hasznavehető bibliographiai és statistikai összeállítást találunk.

M . L .

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A tanáregyesület nagy gyűlése ápril 11.
A Tanáregyesület budapesti választmánya a következő meghívót 

intézte tagjaihoz :
Tisztelt Tagtárs Ur !

Az országos középiskolai tanáregyesület választmánya a tanári 
fizetések rendezése ügyében tavaly mozgalmat indított, melynek követ
keztében az állami és kir. középiskolák tanárai a húsvéti szünetben 
congressust tartottak s a képviselőházhoz és kormányhoz kérvénynyel 
fordúltak. Azóta a helyzet lényegesen megváltozott. A legilletékesebb 
tényezők akkoriban helyeselték a mozgalmat s kívánságainknak leg-
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alább részleges teljesítését helyezték kilátásba. Be is foglalták tényleg 
a tanárokat az állami tisztviselők fizetésének rendezésére vonatkozó tör
vényjavaslatba, mely általánosságban a tisztviselők helyzetének érezhető 
javítását czélozza. E törvényjavaslat figyelmes megvizsgálása után azonban 
ama szomorú tapasztalatra kellett jutnunk, hogy az a mi bajainkon alig 
segít, hogy minden fáradozásunk jóformán hiába volt, hogy ott vagyunk, 
a hol voltunk, sőt rosszabbul vagyunk, mert mindeddig ama remény
nyel hitegethettük magunkat, hogy a viszonyok jobbra fordultával, de 
bizonyára a tisztviselők fizetésének általános rendezése alkalmával a 
mi helyzetűnk is javulni fog, s most e reménytől is elesünk, mert a 
tervezett általános rendezés kétségtelenül hosszabb időre fog szólni. 
Nem mondhatunk ugyan végleges ítéletet a javaslatról, mert nem tud
hatjuk, hogy melyik rangosztályba fogják a tanárokat sorozni; de 
ha, a mint hírlik, a fővárosi tanároknak egy részét a VIII. rang
osztályba sorozzák is, a már alkalmazott tanárok szerzett jogaikat 
nem veszíthetik ugyan el, de a lakásbérnek 200 frtnyi emelésén kívül 
nem is nyernek semmit; s ha a vidéki tanárokat tényleg a IX. rang
osztályba sorozzák, ezek nemcsak nem nyernek többet, mint némely 
helyen 80 frt lakásbéremelkedést, hanem minthogy eddig rangosztályba 
igazában nem voltunk sorozva, még veszítenek, mert alsóbb rang
osztályba jutnak. Ez a rangosztálybeli külömbség oly ellentétet teremt 
fővárosi s vidéki tanárok közt, mely sem az igazságnak, sem a mél
tányosságnak, sem a közoktatásügy érdekeinek nem felel meg.

Ezek után, ha a törvény felfogásában nem csalódunk s ha a 
szállongó hírek igazat mondanak, fájdalommal, de nyíltan s határozottan 
ki kell mondanunk, hogy a törvényjavaslat nem csak nem felel meg 
az intézők kétségtelenül meglevő kegyes intenczióinak, hanem nézetünk 
szerint valóságos veszedelmét képezi a középiskolai tanügynek. A tűrhetet
len helyzetet perpetuálja, az alkalmazott tanárokon nem segít, az alkal
mazandók helyzetét pedig a mostanival szemben aligha nem rosszabbítja. 
Nem szólásképen, hanem legbensőbb meggyőződésből mondjuk, hogy ezt 
nem akarhatja sem a közoktatási minister úr, ki fenkölt szellemben vezeti 
a közoktatásügyet, sem a pénzügyminister úr, ki irántunk való igaz 
jóakaratának több ízben adta bizonyságát s bízunk benne, hogy mihelyt 
a maga valóságában látják a törvényjavaslat által teremtendő helyze
tünket, bizonyára segíteni fognak a dolgon.

Ily körülmények közt a tanáregyesület választmánya szükséges
nek tartja, hogy a tanáregyesület, mint a magyar középiskolai tanár-



623

Ságnak leghivatottabb szószólója, ez ügyben ne csak mozgalmat 
indítson, hanem a mozgalmat maga is intézze s maga emelje föl szavát 
ez életbe vágó kérdésben. E czélra gyűlést hí össze f. év április hó
11-ére s erre külön, egyenkint meghívja az egyesület minden tagját. 
De itt azután komolyan kéri a tisztelt tagokat, hogy ne hagyják 
cserbe, ne nézzék tétlenül azt a bizonyára nehéz küzdelmet, melyet 
vállalnia kell, ne viselkedjenek azzal a közömbösséggel, mely a tanár- 
egyesület működését annyiszor megbénította, ne tekintsék fatalizmussal 
a vészt, mely nem is annyira bennünket fenyeget, kik sok mindenhez 
hozzátörődtünk, hanem fenyegeti a magyar középiskolát, melyet gyöke
rében támad meg. Engedjenek hívó szózatunknak, jö jjö n  fé l B udapestre, 
а k i  csaJc teheti, csatlakozzék hozzánk, hogy igazán impozáns módon 
kifejezhessük, mi bánt s mire törekszünk. Elég nagy baj az, hogy a 
tanárok nagy része távol tartja magát egyesületünktől; hogy ilyetén 
módon közömbösen elzárkózik ama közösségtől, melyet ápolni mind
nyájunk kötelessége; most talán azokban is dereng ennek a tudata, 
kik különben még tudomást is alig vesznek törekvéseinkről. De leg
alább tagjainktól elvárhatjuk, hogy midőn mi a középpontban egy nagy 
bajra s veszélyre figyelmeztetjük őket, akkor nem fogják a sorsra 
s a buzgókra bízni a maguk s az egész tanárság ügyét, hanem mindenki, 
a kinek módjában áll, ide fog sietni hozzánk, hogy velünk tanács
kozzék a teendőkről s hozzánk csatlakozzék, midőn az összeség néze
teit, szükségleteit s kívánságait akarjuk kifejezésre juttatni.

A gyűlés, melyet tartunk, nem lesz rendes közgyűlés, a milyet 
alapszabályaink értelmében most nem tarthatunk; hanem lesz az alap
szabályokban körülirt nagy bizottsági gyűlés, melynek hivatalból tagjai 
a fővárosi s vidéki választmány, a körök elnökei s titkárai, de 
melyben magától értetődőleg részt vehet s tanácskozhatik az egyesü
letnek minden tagja. Ez a gyűlés az alapszabályok értelmében az egész 
egyesület nevében nyilatkozhatik s nem kételkedünk benne, hogy meg 
fogja találni az utat s a módokat, mikép háríthatjuk el a fenyegető bajt.

A gyűlés április hó 11-én délelőtt 9 órakor kezdődik az Y. k. 
áll. főrealiskola (Markó-utcza) dísztermében. Az egyesület közlönyében 
közzé fogjuk tenni azokat a végleges javaslatokat, a melyeket a gyűlés 
elébe akarunk terjeszteni. A referensi tisztségre Eombauer Emil Brassó
ból, Marusák Pál Sopronból, Alexander Bernát Budapestről vállalkoztak.

Kartársi üdvözlettel, Az országos középiskolai tanáregyesület buda
pesti választmányának megbízásából: B erecz A n ta l , elnök. H ofer K ároly, 
Köpesdy Sándor , alelnökök.
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A tanári fizetések ügye.

A választmány f. hó 14-iki ülésében kizárólag a fizetésrendezés 
ügyével foglalkozott. Mint februári számunk választmányi ülésének leirá 
sában olvasható, a dr. Alexander Bernát választmányi tagtól tett indítvány 
folytán bizottságot küldtek ki a kérdés minden oldalú megvilágítására 
és javaslattételre. A bizottság elnöke, Mauritz Rezső választmányi tag 
előterjesztette, hogy a bizottság— fájdalom — valóban magáévá kénytelen 
tenni azokat az aggodalmakat, melyeket az indítványtevő felsorolt és rövi
den abban állapodott meg, hogy illetékes helyen lépéseket kell tenni az 
iránt, hogy a középiskolai tanárokat a Vili. rangosztályba helyezzék, 
továbbá adják meg az ötödéves pótlékokat a rangosztály-csoportban 
meghatározott fizetésektől függetlenül s végre emeljék az ötödéves 
pótlékokat 200— 200 írtra. A választmány ezt a jelentést egyelőre 
tudomásul vette és érdemleges taglalásába nem bocsájtkozott, mert 
összegezni akarta mindazokat a lépéseket, melyek ebben az ügyben 
akkorra a vidéken is történtek s a melyeket a választmánynak ez idéig 
hivatalosan tudomására hoztak. Sorra kerültek a debreczeni m. kir. áll. 
főreáliskola tanártestületének, a beszterczebányai, brassói, szepesi, 
trsztenai tanári köröknek, továbbá Marusák Pál, Rombauer Emil és 
Téglás Gábornak részint közvetlenül, részint közvetve tett lépéseik, 
indítványuk, illetőleg nyilatkozatuk.

A debreczeni áll. főr. isk tanártestületének mozgalma minden 
intézet tanártestülete előtt ismeretes. Tudjuk, hogy szépen megokolt 
kérvényt intézett a kormányhoz s mozgalmat kíván indítani abból 
a czélból, hogy minden állami tanárt a VIII. rangosztályba helyezzenek. 
A mozgalmat congressus vagy országos kérvényezés alakjában óhajtja 
indítani. A választmányt is fölkérte a mozgalom támogatására.

A beszterczebányai kör a kérdéses törvényjavaslatot az iskola 
szempontjából veszi tárgyalás alá s körlevelében, melyet első sorban 
nfinden körnek s másodsorban minden intézetnek megküldött (ezért 
felmentetteknek érezzük magunkat ezek ismétlésétől), valóban tanügy- 
politikai magaslaton álló elvi határozatok megbeszélésére hívja fel 
a köröket. Elhatározta továbbá, hogy ezeket a határozatokat a kormány
nak is tudomására juttatja. A kör szintén felkérte a választmányt 
támogatásra.

A brassói tanári kör általában sérelmesnek találja az idézett 
törvényjavaslatot s a húsvéti szünidőre Budapestre rendkívüli köz
gyűlés összehívását indítványozza. Indítványát formálisan be is jelenti 
a választmánynak.

Itt kell méltatnunk Rombauer Emil tagtársunknak ugyanebben 
az ügyben az egyesület elnökéhez intézett levelét. Rombauer lefesti 
á helyzetet, mely a tanárhiány folytán már is, a közel jövőben pedig 
szinte végzetesen fenyegeti a középiskolai oktatásügyet s kimondja, 
hogy a czélbavett „fizetésrendezés“ rohamosan viszi ezen ügyet
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a lejtőre. Leírásában nem a tanárokra, hanem az iskolára helyezi 
a nyomatékot. Rendkívüli közgyűlést óhajt ő is és azt ajánlja, hogy 
azon ezt az egy kérdést: „K özépisko laügyühk m a i helyzete és a tanárok  
fizetése rendezésének szükségelí tárgyalni kellene.

A szepesi kör felkéri a választmányt, hogy a tanárok méltá- 
nyosabb fokozatba való sorozásának ügyét, a köröknek adja ki meg
beszélés végett.

A trsztenai tanári kör a beszterczebányaiak fölszólítását magáévá 
tévé, ahhoz csatlakozik, azon kívánság hozzáadásával, hogy a középisk. 
tanárokat kivétel nélkül a VIII. rangosztályba sorozzák.

Marusák Pál soproni áll. fels. leányiskolái igazgató azt óhajtja, 
hogy a mozgalomhoz csatlakozzanak a fels. leányiskoláknál alkalma
zott tanárok is.

Téglás Gábor is mozgalmat kíván indítani, mivel azt látja, hogy 
a rangosztályokba való osztás a törvényjavaslatban meghatározott elv 
szerint a tanárokra csak káros lehet, mivel a tervezett VII. és VIII. 
rangosztályi fizetés felelne meg a pályáját végző tanár és igazgató 
javadalmazásának.

Ezek felolvasása után B erecz Antal elnök szólalt fel s össze
gezve a fennebbieket, kijelentette, hogy az egyesület választmánya a 
maga kezdeményezéséből is szőnyegre hozta ugyan már az ügyet, de 
mint látszik, minden oldalról s általában egybehangzó buzdítással talál
kozik. Okvetetlenül meg kell tenni mindent, a mi csak erőnkből telik 
és pedig nem az állami tanárok, hanem a középiskolai oktatásügy és a 
középiskolák érdekében. A felolvasott felhívások és jegyzőkönyvek 
általában congressust vagy rendkívüli közgyűlést kívánnak a húsvéti 
ünnepekre, ő is helyesli ezt, csak egy aggodalma van, hogy t. i. a 
milyen impozáns és nyomatékos lehetne a közhangulatnak ilyen módon 
való nyilvánulása, épen olyan fiascót is lehetne azzal vallani. Tapasz
talatok mutatják, hogy félni lehet attól, hogy aránylag kevés- tag jön 
össze s akkor nem imponál a gyűlés, félni lehet attól, hogy kicsinyes 
torzsalkodások forgácsolják el az erőket és veszik el a gyűlés szavá
nak nyomatékosságát. Különösen hangsúlyozza, hogy 250— 300 tag 
jelenlétére okvetetlenül szükség volna.

D r. A lexa n d er  B. azt a kérdést tartja legfontosabbnak, hogy 
szükséges-e az egyesületnek közgyűlés alakjában nyilatkoznia vagy 
nem. 0 az előzmények után okvetetlenül szükségesnek tartja. Azt 
kívánja ő is, hogy az egyesület szavának ily módon való hangozta
tása impozáns alakban történjék s reményű is, hogy az megtörténhetik. 
Felemlíti, hogy a múlt évben is, mikor a sikernek alig valami kilátá
sával tartottunk congressust, mégis 100-nál többen összejöttek. Reményű, 
hogy most, midőn nemcsak az anyagi érdek, hanem általában a közép
iskolai oktatásügy legfontosabb érdekei vannak szőnyegen, impozáns 
ülést lehet tartani.

Többen szólották még a tárgyhoz s általában a húsvéti szün
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időben tartandó gyűlés mellett nyilatkoztak. Erre az elnök előterjesz
tette, hogy alapszabályaink értelmében (28— 30. §§.), ha a tanév 
közben valami sürgős és fontos ügyben kell az egyesületnek nyilat
koznia, azt nagybizottsága útján teheti. Ez a nagybizottság áll a tiszti
karból, a fővárosi és a vidéki választmányi tagokból, a körök elnö
keiből és jegyzőiből. Természetesen az egyesület minden tagja is hiva
talos erre a nagybizottsági ülésre, hol tanácskozási és indítványozási 
joga van.

A választmány egyhangúlag elhatározta, hogy f. évi április 11-én 
d. e. 9 órára a nagybizottságot s az egyesület minden egyes tagját 
összehívja Budapestre az Y. kér. állami főreáliska dísztermében tar
tandó gyűlésre. A gyűlés előkészítésére s általában vezetésére bizott
ságot küldött ki. (L. a kérdés tárgyalásának folytatását a márczius 23. 
választ, ülés jegyzőkönyvében.) Se. T .

Értekezlet az iskolai testi nevelés ügyében. Az országos 
közegészségügyi egyesület iskolaügyi bizottsága f. évi február hó 6-án 
d. u. 5 órakor tartott értekezletet a ministerium tanácstermében. 
Az értekezlet letárgyalta az iskolai tanulók testi nevelése érdekében 
készült albizottsági javaslatot, melyet Fodor József, Suppan Vilmos, 
Dollinger Gyula, Kármán Mór és Porzsolt Kálmán készítettek. Az érte
kezleten dr. B ereevicey A lbert államtitkár elnöklete alatt jelen voltak 
Markusovszky Lajos, Klamarik János és Szathmáry György ministen 
tanácsosok, Lévay József osztálytanácsos, Suppan és Fináczy igazgatók, 
Gerlóczy Károly polgármester, dr. Thanhoffer, dr. Révay, dr. Fodor, 
dr. Dollinger S. és dr. Ónody egyetemi tanárok, dr. Kármán Mór 
tanár, dr, Déry Ödön orsz. egészségügyi felügyelő, dr. Schuschny 
Henrik iskola-orvos és egészségtan-tanár, Porzsolt Jenő és Porzsolt 
Kálmán.

A javaslat 1. részének tárgyalásánál dr. Dollinger Gyula a 
következő indítványt terjesztette elé: „A bizottság 1. mondja ki, 
hogy az 1895. évi milleniumi országos kiállításon az ifjúság egész 
testi nevelését felölelő kiállítás rendeztessék, s 2. küldjön ki már 
most egy bizottságot, mely a kiállítás részletes tervezetét elkészíti, a 
megejtendő tanulmányok iránt az érdeklődő tanférfiakkal és orvosok
kal magát érintkezésbe helyezi, e tanulmányokat megindítja és a 
kiállítás előkészítő lépéseit megteszi.“ Az értekezlet ez indítványt 
elvileg magáévá tette azzal, hogy az egészségügyi kiállítás az általános 
iskolai kiállításnak alkotó része legyen. Egyúttal a jelen javaslatokat 
előterjesztő albizottság felkéretett, hogy a kiállítás megvalósítását és 
előkészítését bővebb tanulmány tárgyává tegye.

A javaslatokat az értekezlet némi módosításokkal elfogadta, 
csupán a leányiskolákról s internatusokról szóló fejezetek igényelnek 
még részletesebb kidolgozást. A javaslatból az iskolára vonatkozó
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általános rész, továbbá a középiskolákról szóló fejezet érdekelheti 
olvasóinkat, miért is ezeket egész terjedelmükben közöljük :

1. A z iskolára vonatkozó általános javaslatok.
4. Az iskola kötelessége az ifjúság testi neveléséről az eddiginél 

nagyobb mértékben gondoskodni. E végből az iskolai oktatást oly módon 
kell berendezni, hogy kellő idő maradjon:

а) az üdülésre,
б) a testi nevelés eszközeinek alkalmazásba vételére.
5. Az üdülésre az iskolában az egyes leczkék között hagyott óra

közök szolgálnak, melyek az egy napra eső leezkéknek egyfolytában adása 
esetén nem lehetnek egy negyedóránál rövidebbek. Ebből a negyedórából 
a tanulók 10 perczet szabadon társalogva, szaladgálva töltsenek ; ez idő 
alatt költsék el a magukkal hozott vagy az iskolában vásárolt élelmöket. 
A fenmaradó 5 perez alatt pedig vonuljanak be a tantermekbe és készül
jenek az új tanórára.

Azt a több oldalról ajánlott intézkedést, hogy ezek az óraközök 
akár játékra, akár más testgyakorlatra használtassanak, egyáltalában nem 
lehet helyeselni, valamint azt sem, hogy esetleg egy félórai óraköz adassék 
és játékra fordíttassék.

6. A testi nevelés eszközeinek alkalmazása végett, figyelemmel az 
utasításokra, a melyekben már ki van mondva, hogy lehetőleg az iskola 
falai között kell elvégezni az iskolai munkát, azt kell kívánni, hogy az 
iskola több szabad időt engedjen a tanulóknak, mint a mennyit különböző 
okoknál fogva ez idő szerint enged, és ne foglalja el iskolai tanulni valók
kal még azokat a délutánokat és napokat is, melyek régtől fogva üdülés 
czéljából szabaddá vannak téve.

Nevezetesen kívánni kell. hogy a vasárnapon kívül 2—3 délután 
teljesen szabadon maradjon minden leezkétől és iskola számára végzendő 
feladattól, úgy, hogy ezek a délutánok még a rendszeres testgyakorlati 
leczkékkel és énekórákkal se csonkíttassauak meg, tehát kizárólag a testi 
nevelés czéljaira álljanak rendelkezésre.

7. Kívánatos hazánkban is meghonosítani azt a szokást, hogy a fel
adatok kidolgozását és önmunkásságukat a tanulók az iskolában, erre a 
czélra kitűzött órákban, felügyelet alatt végezzék. A tapasztalat bizonyítja, 
hogy magára hagyva, a tanuló tetemesen több időig vesződik iskolai fel
adataival, mint akkor, midőn fennakadás esetén azonnal útbaigazítást kap
hat. Ennélfogva ily intézkedés biztosítaná a tanulónak szabad idejének 
csonkítatlan élvezetét. Azonfelül tekintetbe veendő, hogy az önmunkásság
nak ilyetén iskolai vezetése jobb, mint a házi, a mely többnyire annyiból 
áll, hogy a feladatokat a tanuló helyett a házi tanító készíti el. Végül az 
is figyelemre méltó körülmény, hogy gyakran a tanuló az iskolában ked
vezőbb hygiénikus körülmények között dolgozik, mint otthon.

8. A fentebbiek értelmében szabaddá tett idő felhasználandó a testi 
nevelés érdekében, értvén ez alatt nem csupán az erő, hanem a testi ügyes
ség és érzékeknek is a nevelését. A testi nevelés érdekében nemcsak a 
rendszeres testgyakorlat vagy torna veendő használatba, a melynek rend
kívül nagy fontossága van a fejlettebb testalkatú tanulókra, hanem azon
kívül a társas mozgási játék, a különféle testedző gyakorlatok és a kéz
ügyességi oktatás, mindez a tanulók korához mért módon.

I I .  A  középiskolák.
17. A középiskolában a testi nevelés tekintetében a tanulókat három 

fokozatba állítjuk: 1—III., IV—VI., VII,—VIII. osztálybeliek.
18. Az alsó fokon, a középiskola I—III. osztályában tovább fűződik 

a városi népiskolában megkezdett testi nevelés, a következő terv szerint:
45
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а) Rendszeres testgyakorlatból az egész testet egyenletesen fejlesztő 
és ügyesítő gyakorlatok, melyeket az egész osztály egyszerre végezhet, 
tehát első sorban szabadgyakorlatok, továbbá a felállításhoz szükséges rend- 
gyakorlatok, és a katonai rendgyakorlatok a szakaszképzésig. Az ugrás, 
futás csoportos gyakorlása ; szertornázás oly szereken, melyeken az egész 
osztály tornázhat a tanító felügyelete alatt, az előtornászok kizárásával. 
Oly szerek, melyek csak bizonyos izmok vagy izomcsoportok fejlesztésére 
szolgálnak, egyáltalán mellőzendők.

A versenyeknek e fokon nem szabad czélúl kitűzni az egyéni erő
nek fejlesztését; ezért a versenyek csapatonkint vagy osztályonként tör
ténjenek.

V) Társas-játékokban ki legyen zárva a verseny. Czél, hogy a gyer
mekek lehetőleg sok játékot tanuljanak és a játékot saját magáért gyako
rolják. A játékok között olyanok legyenek, melyek a távolba nézést, távol 
levő czél fixirozását kívánják. A játszótér mindig rendelkezésére álljon a 
tanulóknak.

c) A kézimunkából : papírmunka (cartonnage), agyagmunka és elemi 
mintázás. A munkák szoros kapcsolatba hozandók a rajzzal és a mértan- 
nal, s az utóbbinak mintegy kiegészítéséül szolgáljanak, azonban a lehe
tőség szerint az oktatás egyéb tárgyaihoz is vonatkozásba hozassanak 
(péld. domború térképek készítése rétegekből, ásványgyűjteményhez való 
skatulyák, egyszerű természettani eszközök sth.)

d) Az ének tanulása kötelező minden tanulóra nézve.
e) Kirándulások a természetrajzi és földrajzi oktatás szolgálatában 

a tanárok vezetése alatt. Télen-nyáron két hetenként legalább egy kirán
dulás.

19. A középső fokon (IV-—'VI. osztály) a testi nevelés a következő 
terv szerint haladjon:

o) Rendszeres testgyakorlatok, czélúl véve az egyéni erő fejlesz
tését. A szabadgyakorlatok folytattatnak; erőkifejtésre irányuló szer
gyakorlatok egyéni ügyesség és erő szerint alakított csoportokkal ; 
katonai rendgyakorlatok nagyobb praecisitással; menetelés nagyobb mér
tékben. Előtérbe lép a verseny. Veszélyes gyakorlatok, kimerülésig menő 
verseny és menetelés ki van zárva.

б) A társas játékokban szintén túlsúlyra emelkedik a verseny szel
leme. Játszó csapatok és társaságok alakulnak, melyek alaposan gyako
rolják a verseny tárgyát képező játékokat. Versenyek, melyekben csapat 
csapattal küzd.

c) Kézimunkáid olyan választandó, a mely már több izomerőt fel
tételez : Czél: a különféle szerszámok használatával való megismerkedés. 
Itt vannak helyökön a svéd Slöjdhöz hasonló, de nemzeti szellemben módo
sítandó famunkák, egyszerű esztergályozás. Egyelőre ez a kézügyességi 
oktatás még fakultativ tantárgy.

d) Az ének már csak az önként vállalkozóknak tanítandó. Ezekből 
énekkart kell alakítani, s ennek gyakran alkalmat adni ügyességének hasz
nosítására.

é) A kirándulások itt már többfélék. Torna és tudományos ezélú 
kirándulások főleg a tanárok részvételével mennek végbe ; de egyes tanu
lókkal és kisebb tanuló csoportokkal magukban is végeztetünk kirándulá
sokat, kitűzve a feladatokat és számon kérve az eredményt.

20. A felső fokon (VII. és Vili. osztály) a testi nevelés a követ
kező terv szerint haladhat:

a) A rendszeres testgyakorlatokat komoly és határozott czéllal kell 
összekapcsolni; ez a czél a katonai szolgálatra való előkészítés. A szabad- 
gyakorlatok háttérbe szorulnak. Katonai rendgyakorlatokból a századgya
korlatok összevont osztályokkal. Vívás, esetleg czélbalövés katonai fel
ügyelet alatt.
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Ъ) A társas-játék már athletikaszerü alakot ölthet. Nem annyira játé
kok tanulása, mint inkább gyakorlása kívánatos ; ezért a játék kötelezővé 
teendő. A verseny szelleme nagy mértékben fejlesztendő. Szabadtéri ver
senyek, nyilvános mérkőzések rendezendők.

e) A kézimunka tudományosabb jelleget ölt. A tanulók a laborató
riumokban chemiai és pbysikai munkálatokat végeznek.

cl) Pl kirándulások folytatandók.
e) Az egézségtan tanulásával kapcsolatosan végezzenek a tanulók 

életmentési gyakorlatokat.
21. A kézimunka oly időben gyakorlandó, a midőn a testi neve

lésnek más eszközei nem alkalmazhatók.
22. Az iskola vezetői adjanak mentői gyakrabban alkalmat az ifjú

ságnak, hogy testi ügyességéről tanúságot tehessen. Rendeztessen torna
ünnepélyeket, ének- és szavaló-estélyeket, kézimunka-kiállításokat. Minden 
egyes fokon télen át a tornatanár felügyelete alatt gyakorlandó a kor
csolyázás.

Országos tornaverseny. A legközelebb rendezendő tanulói 
országos tornaversenyeknek végrehajtó bizottsága, márczius 10-én tar
tott ülést a ministerium tanácstermében.

B erzev iczy  Albert államtitkár elnökölt az ülésen s azt a kér
dést intézte a tagokhoz, hogy szükségesnek tartják-e még ez évben 
egy országos jellegű tornaverseny rendezését és lehetségesnek tartják-e 
annak hibátlan rendezését a rendelkezésre álló idő alatt. A többség az elha
lasztás mellett volt s a következőkben állapodott meg: 1 . A  folyó  
évben országos je llegű  tornaverseny ne tartassák; 3 . a  tornaversenyek  
állandó in té zm énynyé  té tessenek; 3 . a  legközelebbi országos tornaver
senyek előkészületei a zonna l m eg kezd en d ö k; 4. a  m ár ez évben r e n 
dezendő helyi versenyek , va la m in t a  jövő országos versenyek részletes 
p ro gram tn jának  kidolgozására a lb izottság küldessék ki.

Ez albizottság elnöke : Hegedűs Sándor, alelnőke : Kun Gyula, 
tagjai Gerendái György, Yerédy Károly, Porzsolt Jenő, Porzsolt Kál
mán, Fináczy Ernő, Téry Ödön, Szedlacsek Lajos, dr. Ottó József és 
dr. Hertelendy László.

K Ü L F Ö L D .

A POROSZ KÖZÉPISKOLAI TANÁROK UJ FIZETÉSI 
SZABÁLYZATA.

A porosz képviselőházban most tárgyalták a középisk. tanárok 
uj fizetési szabályzatát, mely a folyó évre 1 .4 0 0 ,0 0 0  m a rk  több
kiadást okoz. A képviselőházban három napon át tárgyalták az új 
szabályzatot s a szónokok közt nem volt, ki ne a tanárok érdeké
ben szólott s további javításokat ne sürgetett volna. El is fogadták 
a szabályzatot dr. Dürre ama határozatával együtt, hogy a kormány 
ne tekintse ezzel a tanárok fizetésének javítását befejezettnek. Az uj 
szabályzatból közöljük a következőket.

45*
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Oly intézeteknél, melyeket az állam tart fenn vagy az állam 
igazgat, a kővetkező fizetési tételek lépnek érvénybe.

1. A teljes intézet (gymnasium, reálgymnasium, főreáliskola) vezető
jé n e k  fizetése :

a) B erlin b en :  6600 márka;
b) városokban, melyek 50,000 lakosnál többet számlálnak, 

5100— 6000 márka ;
c) minden más városban 4500— 6000 márka.

2. A kilencz évfolyamnál kisebb intézetek (progymnasium, proreál- 
gymnasium, reáliskola, felső polg. iskola) vezetőjének fizetése:

a) B erlin b en  és oly városokban, melyek 50,000 lakosnál többet 
számlálnak, 4500— 6000 ;

b) A többi városokban 4500— 5400 márka.
3. A véglegesen alkalmazott rendes tanárok (wissenschaftliche 

Lehrer) fizetése 2100—4500 márka.
A teljes intézetekben e tanárok összes számának fele, a nem 

teljes intézetekben a tanárok egynegyed része a fizetésen kívül 900 
márkányi szilárd, a nyugdíjba beszámított évi járulékot kap.

4. A végleg alkalmazott rajztanárok fizetése, ha az előirt vizsgá
latot letették, legalább heti 14 rajzórát s 10 más tanítási órát adnak, 
1600— 3200 márka.

5. A többi technikai, elemi s előkészítő iskolai tanitó fizetése: 
a) Berlinben 1600— 3200 márka, b) a többi helyeken 1400— 2800 
márka.

6. A tudományos segédtanárok (wissenschaftliche Hülfslehrer) 
1500— 1800 márka évi remuneratióban részesülnek; a hol magasabb 
remuneratiók adattak, azok ezentúl is megmaradnak.

A fizetésbeli emelkedés korpótlékok alakjában történik.
1. Teljes intézetek vezetőinél a korpótlék 300 márka :

a) 50,000 lakosnál többet számláló városokban, 7, 14 és 20 
szolgálati év után ;

b) a többi helyeken 4, 8, 12, 16, 20. szolgálati év után.
2. Nem teljes intézetek vezetőinél a korpótlék 300 márka.

a) Berlinben, 50,000 lakosnál többet számláló városokban 4, 8, 
12, 16, 20 szóig, év után ;

b) A többi helyeken 7, 14, 20 szóig, év után.
3. a rendes tanároknál a korpótlék 300 márka 3, 6, 9, 12, 15, 

19, 23, 27 szóig, év után.
4. A rajztanárok korpótléka 200 márka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28 és 32 szóig, év után.
5. A techn. elemi és élők. isk. tanítóknál a korpótlék á) Berlin

ben 200 márka 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32 szóig, év után; b) a 
többi helyeken 150 márka 4, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 28 szóig, év 
után és 200 márka 32 szóig, év után. A 6 pontban jelzett remu-
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neratió kezdődik' 1500 márkával, két év után lesz 1650 márka és 
egy további év után 1800 márka.

A lakásbérre vonatkozólag az 1873. máj. 13-iki törvény III. 
tarifaosztálya marad érvényben.

Az igazgató lakásbére Berlinben 1500 márka, a többi „servis- 
osztályokban“ 1000, 900, 800, 700 és 600 márka.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.

A márczius 14-én tartott ülés.
Elnök: B erecz A n ta l, jegyző: Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: dr. Szom batiig J .  tiszt, tag, H ofer К ., K öpesdy S. 

alelnökök. dr. A lexa n d er  B .,  dr. Schnabl R ., M ü ller B em e L „  
dr. В еке M .,  B erm ü ller  dr. K áro ly  Gy. H ., dr. M á rk i S., M a u -  
r i tz  J . , dr. S zem ü k  R ., S zige tvári J . ,  T iber Á . és Tornor F .

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után az elnök meg- 
hatottan tett jelentést arról a megrendítő esetről, mely Csáky Albin 
gróf vallás- és közokt. minister úr ő Exczellentiáját fiának hálával 
sújtotta. Bejelentette, hogy a szomorú esetet követő napon, az egye
sület választmányának jóváhagyása reményében, azonnal részvétiratot 
intézett ő Exjához.

A részvétirat a választmány tagjainak kérésére felolvastatott s 
így hangzik :

Nagyméltóságú Minister Úr !
Azon megrendítő eset, mely e hó 5-én Nagyméltóságod család

jára mély gyászt hozott, bizonyára oly mély és fájdalmas sebet ejtett 
Nagyméltóságod atyai szivén, a melynek gyógyulása egyhamar nem 
várható.

A fájdalomban, mely Nagyméltóságod szivét saigatja, sok érző 
szív osztozik s habár tudjuk, hogy e részvét, ha még oly általános 
is, e mély sebet meggyógyítani alig fogja ; a fájdalmat azonban talán 
mégis enyhíti. És ezen okból bátorkodom az Orsz. középiskolai tanár- 
egyesület nevében jelen sorokkal Nagyméltóságod elé járulni, hogy 
kifejezést adjak azon igaz részvétnek, melylyel a lesújtó szerencsétlen
ségben Nagy méltóságod egész drága családja iránt viseltetünk.

Mély tisztelettel Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
Budapesten, 1892. márczius 7-én. Berecz Antal.

A választmány meghatottan hallgatta a részvétiratot s elhatá
rozta, hogy azt jegyzőkönyvébe iktatja.
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Ezután a napirendre tértek át. Több tárgy volt ugyan kitűzve, 
de az elnök indítványára kimondotta a választmány, hogy ezen az 
ülésen kizárólag a fizetésrendezés ügyével kíván foglalkozni, a többi 
tárgy elintézésére pedig a jövő héten rendkívüli ülést tart. Ennek 
folytán a múlt ülésből kiküldött bizottság elnöke, Mauritz Rezső 
tette meg jelentését a bizottság véleményéről. A választmány a bizott
ság előterjesztését, melyről más helyen bővebben szólunk, egyelőre tudomá
sul vette. Mivel azonban a vidéki köröktől és testületektől több oldalról is 
érkeztek a választmányhoz ugyanebben a tárgyban részint előterjesztések 
és javaslatok, részint kérelmek, most először is azokat kívánja tárgyalás 
alá venni, hogy az ügynek és az érdekében megindult mozgalomnak minden 
oldala lehető legjobban megvilágosodjék.

Ezután sorrend szerint felolvasásra kerültek a débreczeni állami 
reáliskola tanártestületének, továbbá a brassói, beszterczebányai, szepesi 
és trsz tena i köröknek, s végre egyeseknek ide vonatkozó felhívásai, 
véleményei és kívánalmai.

A választmány teljesen megértve a helyzetet, mely következmé
nyeiben a középiskolai oktatásügyet komoly veszélylyel fenyegeti, egy
hangúlag elhatározta, hogy úgy az oktatásügy, mint azok munkásai 
érdekeinek megóvása érdekében mindent megtesz, a mi csak tehetségé
ben áll. Egyhangúlag elhatározta, hogy f. évi április 11-ére összehívja 
az egyesület nagy bizottságát, mely az alapszabályok szerint hivatva 
van (28. §.) a tanév közben felmerülő sürgős és fontos tanügykérdé- 
seket megvitatni és jogosítva van az egyesület nevében nyilatkozni. 
Ugyanerre a nagy bizottsági gyűlésre meghívja az egyesület minden 
tagját is, hogy mindenkinek alkalma legyen ezen rendkívül fontos 
ügyben véleményét kinyilvánítani. Kívánatos is ezen ügy érdekében, 
hogy mentül több tag megjelenjen.

Azonkívül a választmány a már kiküldött bizottságot az egyesület 
elnökeivel kiegészítette s megbízta, hogy a nagybizottsági gyűlést magát 
s annak tárgyalásait minden tekintetben készítsék elő.

A választmány ezután örömmel tndomásul vette, hogy C orzan  
A. Gábor, budapesti V. kér. fögymn. igazgató 25 éves igazgatóságának, 
Vidovich Bonaventura, nagyváradi reáliskolai igazgató tanárkodásának 
25 éves és K önyöki József, pozsonyi áll. főreáliskola tanár tanárkodá
sának 30 éves évfordulóját ünnepelték a napokban. A választmány 
a jubilánsokat jegyzőkönyvileg üdvözölte. S z .  T .

A márczius 23-án tartott rendkívüli ülés.
Elnök: B erecz Antal, jegyző: Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: M ayer J. tiszt, tag, H ofer  Károly, K öpesdy Sán

dor, dr. Schnábl R., M ü lle r  J., B em e  L., dr. В еке  M., B erm ü ller  F., 
K áro ly  Gy. H., M o ln á r  S., dr. M á rk i S., M a u r itz  R., dr. S zem ü k  
J., dr. Szige tvári I., T ib er  Á.
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Az ülésnek, daczára annak, hogy a 14-iki ülésről elmaradt 
tárgyak elintézésére volt szánva, java részét ismét csak a középiskolai 
oktatásügyet veszélylyel fenyegető ügynek, a fizetésrendezés ügyének 
tárgyalása tölté ki.

Az elnök mindenekelőtt előtérj észté a debreczeni és a dévai 
áll. főreáliskolák és a soproni áll. fels. leányiskola tanártestületeinek 
újabb beadványait. A debreczeniek bejelentették, hogy ismeretes kör
levelükre eddig 21 tanintézet testületé válaszolt s ezek mind a hús
véti congressus mellett nyilatkoztak. Ezek alapján azt kérik, hogy a 
választmány f. év április 11-re Budapestre orsz. congressust hívjon 
össze.

A dévai főreáliskola tanári testületé csatlakozik a debreczeniek 
elveihez és óhajaihoz, de hozzáteszi, hogy a fővárosi tanárok idősebb
jeinek javadalmaik alapján a VII. rangosztályba leendő előléptetését, 
és a kiváló Írod., tudom, és tanügyi érdemek jutalmazásakép a vidéki 
jelesebb tanároknak is bizonyos, pl. 10°/o'nak szintén a VII. rang 
osztályba való előléptetését is kívánja. Kívánja továbbá, hogy X. osz
tályba eső helyettes tanárok rendes tanárokká való előléptetésük al
kalmával a vidéken a IX. osztály második csoportjába jussanak s 
innen 3—3 év múlva elérhessék a VIII. osztály legkisebb csoportját. 
Nem feledkeznek meg a tornatanítókról sem. Ajánlják, hogy ezek 
alkalmazásukkor a X. rangosztályba jussanak s idővel a IX.-be lép
hessenek elő. A húsvéti rendkívüli tanári gyűlést helyeselik s javasol
ják, hogy már akkorra mennél több illetékes és intéző tényezőnek a 
pártfogását meg kell szerezni.

A soproni áll. fels. leányiskola tanári kara az elnök útján arra 
kéri a választmányt, hogy a középiskolai tanárok mozgalma alkalmából 
terjeszsze ki figyelmét a fels. leányiskoláknál alkalmazott középiskolai 
képesítésű tanárokra is, illetőleg teendő lépései közben ő reájuk is 
a többivel egyidejűleg hívja fel a figyelmet.

Ezen beadványok felolvasása után a múlt választmányi üléstől 
kiküldött bizottság javaslatát olvasták föl. A bizottság előterjesztette, 
hogy a húsvéti nagybizottsági ülésre szóló s m inden  egyes tagnak  
megküldött meghívókat dr. Alexander B. szövegezése szerint (1. mai 
számunkban) elfogadta, továbbá ajánlja, hogy a gyűlésen a fővárosi 
tanárok részéről dr. Alexander Bernát, a vidékiek részéről R om bauer  
Emil s a fels. leányiskolák részéről M arusák  Pál legyenek az előadók. 
Előterjesztette továbbá, hogy a bizottság azt ajánlja, hogy a törvény- 
javaslattól eltérőleg kérni kell, hogy

1. Mindegyik tanárt a VIII. rangosztályba helyezzenek.
2. A fővárosi tanárok 500 frt helyi pótlékot kapjanak.
3. Az ötödéves pótlékok teljesen függetlenek legyenek a rang

osztálybeli fizetésektől.
Ezután felolvasásra került dr. A lexa n d er  B ern á t bizottsági tag

nak, ki betegsége miatt nem lehetett jelen az ülésen, külön javaslata.
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E szerint dr. Alexander azt javasolja, hogy kérelmezzük azt, hogy 
bennünket, középiskolai tanárokat teljesen vegyenek ki a törvény- 
javaslatból, de egyidejűleg rendeleti úton emeljék fel lakáspénzünket 
a törvényjavaslatban kifejezett elvek szerint. A fizetést ‘pedig vagy 
rendelettel szabályozzák, vagy törvénynyel állapítsák meg úgy, hogy a 
mi speciális viszonyaink teljesen érvényre jussanak s ép úgy tekintetbe 
vétessenek, mint a birókéi az 1890. XXY. és az 1891. XVII. t.-cz.-ben. 
Alexander ezt a javaslatát előterjesztésében bőven indokolta. Elmondta, 
hogy a törvényjavaslat tudvalevőleg semmi előnyt sem ad a lakás
pénzen kívül, azt pedig rendeleti úton is elérhetjük. Ha pedig külön 
intézkedés történik az érdekünkben, az csakis jobb lehet a mostani 
javaslatnál.

Ugyan ő még egy másik javaslatot is terjesztett elő, arra az 
esetre, ha emez nem találkoznék a többség nézeteivel s ebben azt 
kívánja, hogy

a) rangban ne legyen különbség; minden tanárt a VIII. osz
tályba sorozzanak,

b) a tanári fizetés rendezésénél a fősúlyt a quinquenniumokra 
kell helyezni, tehát ennek emelését kell kérni.

Ismeretesek lévén úgy a választmánytól kiküldött bizottságnak, 
mint a vidéken megindult mozgalmaknak és dr. Alexander Bernátnak 
nézetei, a választmány azok megvitatásához fogott. Mivel mindegyik 
nézet és javaslat jogos és helyes alapokon nyugvó, mindegyiknek 
akadt szószólója, sőt vitatkozás közben újabbak is merültek fel, mint 
pl. dr. Szigetvári Iván javaslata. Ő azt ajánlja, hogy kérje a tanár
ság azt, hogy ja vada lm azás és rang  tekintetében a tanárokat tegyék 
a z  I . fo lyam odású h iro kka l egyenlőkké. Végre hosszabb és kimerítő 
eszmecsere után B erecz A . elnök összegezte a fennebbieket és azt 
ajánlotta a választmánynak, hogy most ne a javaslatok helyesebb 
vagy kevésbé helyes volta fölött iparkodjék dönteni, mivel az intézke
dés végre is nem a választmány kezében van, hanem abban kell meg
állapodni, hogy a húsvéti nagybizottsági gyűlés elé milyen elveket 
terjeszszünk megvitatás és milyen javaslatokat megbeszélés végett. Erre 
nézve ő a következőket ajánlja:

1. Ki kell a nagybizottsági gyűlésen mutatni azt, hogy a 
törvényjavaslatból kiindulva, az helyzetünkön kellő javulást nem 
eszközölhet, sőt vannak egyes pontjai, melyek a közel jövőben 
már sülyedéssel, sőt megfenekléssel fenyegetik a középiskolai ok
tatásügyet.

2. Arra nézve, hogy mit kérjünk, általános elveket kell 
megállapítanunk és a gyűlés elé terjesztenünk. Ezek pedig a követ
kezők : a) vagy vegyenek ki bennünket a törvényjavaslatból, de 
egyidejűleg  rendezzék is ügyeinket a mi viszonyainknak megfelelő 
módon; b) vagy ha ezt nem tehetnék, akkor úgy intézkedjenek, 
hogy a tanárok között rangban ne legyen különbség, minden
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tanárt a VIII. osztályba sorozzanak és találjanak módott arra, 
hogy a fővárosi és vidéki tanárok javadalmazása között legyen 
legalább olyan különbség, mint most van.

3. Miután a tanárok élethossziglan egyazon állásban marad
nak, a quinquenniumokat emeljék fel 200 írtra s végre

4. A szolgálati pragmatikát ezúttal is kérni és sürgetni kell.
A  v á la sz tm á n y  e z e k e t  a  p o n to k a t  h e ly e s lé s e k  k ö z ö t t  m a g á év á

tette s elhatározta, hogy a maga részéről ilyen irányú előterjesz
tést tesz а паду bizottsági ülésen.

Ezután a folyó ügyeket intézték el. A választmány meghallgatta 
és tudomásul vette a segélyügyi bizottság I. félévi jelentését. (Az 
erről szóló kimutatást külön közöljük.) Örvendetes tudomásul vette, 
hogy a legutóbbi kimutatás óta az alap 1042 írttal szaporodott s 
mivel így az alap készpénze 2496 frt 87 kr., elhatározta, hogy 2000 
írtért regálé-váltság kötvényeket vásárol s azokat az alap javára a földhitel- 
intézetnél kezelteti.

Egy segélyt kérőnek 50 frtot utalványoztak.
Ezután dr. Orbán Lajos sümeghi reáliskolai igazgató levelét olvas

ták fel, melyben tudatja a választmánynyal, hogy az ottani tagok bár
mennyire óhajtanák is, nem alakíthatják meg újra a kört, mert a 
tagok közül többen eltávoztak Sümeghről és most nincsenek annyian 
együtt, hogy kört alakíthatnának. A választmány a jelentést sajnálat
tal vette tudomásul, s abból látja, hogy a sümeghi tagtársakat nem lehet 
közönyösséggel vádolni.

Új tagokul beléptek : dr. Schack Béla pozsonyi keresk. akad. 
és dr. Prém József pozsonyi reálisk. tanárok (aj. Pirchala I.), Bún 
Samu nagykanizsai polg. és középkeresk. isk. tanár (aj Reif J.), Sán
dor János brassói kath. gymn., Dómján István sepsi-szt.-györgvi 
Székely Mikó collég, és Bede Dániel hosszúfalusi fafaragászati iparisk. 
tanárok (aj. Rombauer E.), Odor Henrietta budapesti áll. fels. leányisk. 
s.-tanítónő (aj. Berecz A.), dr. Zsengery Samu budap. III. kér. polg. 
isk. tanár (aj. dr. Bozóky E.). S e . T .

II. A SZAKOSZTÁLYOK.
Az I. szakosztály ülése 1892. január 14-én.

Elnök: F elsm an  József, jegyző: D r. S z ig e tvá r i Iv á n . Jelen 
voltak: F elsm ann  Józse f, D r. H einrich  K ároly , D r . N égyessy L á sz ló , 
D r. P etz G edeon, B á jn e r  F eren cz , Dr. Sch ill Sa lam on, D r. S zem ák  
I s tv á n , D r. Schnáb l Bobért, D r. S zige tvári Iv á n , Z ávodszky A do lf.

D r. P etz Gedeon egyetemi magántanár tartott előadást ily czím- 
mel: „ A  ném et nye lv  a z  egységes közép isko lában .11 Előadását a követ
kezőkben ismertetjük :

Az egységes középiskola szükséges voltában alighanem mindnyájan 
egyetértünk. Azelőtt meg is volt nálunk az egységes középiskola, a gymna-
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sium, azt kívánja, hogy ez legyen most is az alap, átvéve egy részt a reál
iskolából. A polgári iskola beolvasztását nem kívánja, mert ez lesülyesztené 
a színvonalat s az egységet is megrontaná. Ő 8 osztályú iskolát kíván, vagy 
ha 9 osztályú lesz, akkor az elemi iskola 3. osztályából vegyék fel a tanú- 
lókat. Ismerteti Spitkó Lajos és Császár Károly tervét. Jancsó Benedekkel 
nem ért egyet abban, hogy teljesen új iskolát alkossunk. Azonkívül azt ta
lálja, hogy Jancsó művében nincs összhang a részek közi, folytonosan elágaz
nak, mig ellenben a mai tantervben meg van az összhang, Hogy a német 
nyelvre szükség lesz az uj iskolában is, azt bizonyítni sem kell. A tanítás 
czélját illetőleg szerinte egyformán fontos a nyelv megtanítása és az iroda
lom ismertetése, nem tartja azonban helyesnek, hogy oly fontosnak tekintik 
ma a németre fordítást.

Fölveti azt a kérdést is, vájjon nem lehetne-e a német nyelvet már 
a II. osztályban kezdeni ? A nyelvtanulás bizonyára annál könnyebben megy. 
minél előbb kezdik. Szászországban már a II. osztályban kezdik a francziát, 
Bajorországban már az I-ó'ben. Jancsó egy évvel előbb a latinnál akarja 
kezdeni, a III. osztályban és kíván az egész iskola számára 24 órát; az 
előadó megelégszik a mostani gymnasiumi tanterv 18 órájával. A mi a tan
anyagot illeti, alsó osztályokban legyen a nyelvtan a fő, de nem szabad 
elhanyagolni az irodalmat sem. Olvasmányúl alkalmasak az eddigiek, de a 
Niebuhr-féle hős mesék csak legalsóbb osztályoknak valók. Lehetne itt görög 
tárgyú német költeményeket is tárgyalni, pl. Göthe Iphigeniája, csakhogy 
akkor a nehezebb megelőzné a könnyebbet. Stilistika, rhetorika, poétika el
mélete kevés legyen a német nyelvnél, minthogy ezeket a magyarnál beha
tóan tárgyalják, hanem a helyett az olvasmányokat kell ilyen tárgyú ma
gyarázatokkal kisérni. Herder Cid románczait, a miket most az V. osztályban 
általában használnak, nem helyesli, mert nem eléggé érdekesek, egy uj német 
tanügyi munka meg sem említi, nem hogy ajánlaná. Ellenben nagyon aján
latos a Niebelung-ének mai nyelven átdolgozása. Jobban meg vagyunk akadva 
a felső osztályok tananyagával. Válogatni ugyan lehet bőven, de tekintetbe 
kell venni, hogy itt az elméleti tanítás párhuzamosan halad a magyar nyelvvel. 
Ajánlatos nehány értekezés tárgyalása, a szónoklat azonban maradjon inkább 
a magyar nyelvnek. Ellenben nagyon alkalmas a német irodalom íördításbeli 
gazdagságánál fogva idegen irodalmak, különösen a görög irodalom ismer
tetésére is.

A vitában részt vettek :
Dr. Szemák I s tv á n : Elismeréssel szól az előadó szorgalmas 

munkájáról, úgy találja azonban, hogy újat nem mond, elfogadja a 
mostani tantervet. Ámde ezt ő helyesli, mert teljesen meg van elé
gedve a mai tantervvel. Fontos kérdés, hogy a német nyelv a II. 
vagy III. osztályban kezdődjék-e? Minthogy a német nyelv szüksé
gét még csak bizonyítni sem kell, ő a II. osztályban óhajtja kezdeni, 
föltéve, hogy jut rá idő, a mit ma még nem tudunk bizonyosan. 
A tanterv sokat kiván, a mi helyes, de adjanak is e sok elvégzésére 
elég időt. Abban is egyetért az előadóval, hogy a tanítás mindkét 
szempontot tartsa szem előtt: az irodalom ismertetését és a beszéd 
tanítását. Csak abban az egyben nem helyesli a tantervet, hogy a 
tananyag maximumát állapítja meg, pedig soknyelvű hazánkban nem 
lehet mindenütt egyformán haladni a német nyelvvel. Más a lehető
ség Kecskeméten és más Pozsonyban. Szükségesnek tartaná tehát a 
középmérték megállapítását. Az előadó egész müveket akar olvas
tatni ; azt kívánja ő is, azonban e czélra szükséges az olvasókönyv;
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már pedig sok intézetben elkövetik azt a nagy hibát, hogy az olvasó
könyvet teljesen mellőzik, sőt megtörténik, hogy prózát egyáltalában 
nem is olvasnak. Nagy hiba, mert helyes nyelvtanítás próza nélkül, 
tisztán versek alapján, nem lehetséges.

D r. S zige tvári Iv á n :  magához a tárgyhoz nem akar szólni, 
helyén valónak tartja azonban megjegyezni, hogy mivel mindnyájan 
meg vagyunk győződve a német nyelv szükségéről és nagy fontosságáról, 
okvetetlen kívánni kell, hogy a német nyelvtanárok mindnyájan tud
janak is jól németül, a mit ma nem lehet mondani.

D r. N égyessy L á s z ló : nem ért egyet az előadóval abban, hogy 
a görög mondákat a német nyelv vegye át a magyartól. Szerinte ide
gen irodalmi műveket vagy eredetiben, vagy az anyanyelven kell 
olvasni.

D r. H einrich  K áro ly  szerint ez csak kibúvó az előadónál is, 
a tantervben is, minthogy ezek olyan alkalmasak az alsó osztályok 
számára. Egyébként pedig az alsó osztályokban gyakorlati nyelvtaní
tást kíván és akár azt is elfogadná, hogy gouvernante módra apró 
párbeszédeken tanúljanak.

Yégre az előadó foglalkozva a felszólalásokkal megjegyzi, hogy 
érdekes olvasmányokat, tarkán összeállított olvasókönyveket kíván.

E ln ö k  az előadónak köszenetet mond és az ülést bezárja.

III. A K Ö R Ö K .
(A természetrajz tanítása. — Curtius magyar fordítása.)

A trsztenai kor deczember 7-én tartott ülésén az első felolvasó 
dr. N ém ethy  K áro ly  volt, a ki a természetrajz tanításáról a gymna
sium IV. osztályában értekezett.

Értekező fejtegeti az okokat, melyek ezen tárgy iránt mutatkozó érdek
telenséget és azzal együtt a tanítás sikertelenségét eredményezik. Szerinte a 
fő hiba e különben érdekfeszitő tárgy módszerének helytelen alkalmazásában 
rejlik, a mennyiben a mostani ásványtani tanítás nem felel meg annak a 
czélnak, melyet az utasítások kiszabnak. Az ásványtan tanításának fejletlen 
methodikája ugyanis nem egyéb, mint az ásványok chemiai, morphologiai és 
physikai tulajdonságainak emlézése. De szakítva a rendszeres és száraz elő
adással, t. i. azzal, hogy átnyargalva a chemiai előismereteken, az ásványok 
morphologiai, physikai tulajdonságain meg rendszertanán és a helyett behozva 
olyan módszert, mint ez pl. az intézetünknél használt Szterényi-féle modernnek 
nevezhető ásványtanban van kidolgozva, hol kerülve van a felesleges és monoton 
leírás, s a hol a szerző érdeklődést felköltően tárgyalja az ásványok életét 
s a mi fő, nem Írja le elkülönítve a chemiai, kristallographiai, meg a leiró 
részt, hanem mindezeket didaktikai szempontból meg idő megtakarítás czél- 
jából harmonikusan veszi, hogy ebből majdan rendszert állapíthasson meg. 
E p asért a s  im én t vásott m ódszer egész teljében m egvalósíttassék, hogy a 
tanuló már az iskolában kedvelje meg ezt a fölötte érdekes tárgyat, melyről
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mostanáig fejletlen methodikánk miatt rossz benyomást vitt ki az életbe, 
hogy szellemi tőkéjét gyarapítva majdan a gyakorlati életben is érvényesít
hesse itt szerzett ismereteit.

Ezután D ortsák G yula  Curtius Ernő „A görögök története“ 
czimű nagy müvének m agyar ford ításáró l értekezett.

Az első három kötetet Fröhlich Róbert, a 4. kötetet Szilasi Mór, az 
5-iket Lehr Albert s az utolsót Komáromy Lajos fordította a magyar tudo
mányos Akadémia megbízásából. A fordításban elég sok a sajtóhiba s egy 
kötetben sincs kijavítva, a mi a kiváló mű fordításának nem lehet előnyére. 
A fordítás mind a hat kötetben gondos és kiváló szakértelemre és buzgóságra 
vall, de folyékonyság és főleg m agyarság  dolgában nagy a különbség. Mert 
míg a 2. és 3. kötetben sok a magyartalanság, a hibás szórend, az igekötők 
helytelen elhelyezése, a határozott és határozatlan igealak szabálytalan hasz
nálata s általán a fordítás nehézkes: addig a többi kötetek magyarsága sza
batos, sőt mondhatni tősgyökeres, mely körülmény, a mint a 4. kötethez 
érünk, szinte üdítően hat az olvasóra. A hibákat épen azért, mert oly kiváló 
mű fordításáról van szó s hogy a mű élvezetét semmi sem zavarhassa, eset
leges új kiadásnál jó lesz kijavítani. Különben is az Akadémia a nyelvi kér
dések areopágja és habár könyvkiadó-bizottsága az előszóban ki is mondja, 
hogy «a szerzőkről vagy fordítókról minden felelősséget a részletekben magára 
nem vesz», természetes, hogy a kiadásában megjelent műveknek, akár ere
detiek azok, akár fordítások, nyelveset dolgában kifogástalanoknak kell 
lenniök. Csupán az ügynek akart tehát szolgálatot tenni a felolvasó, mikor 
a javításra szoruló helyeket egybeállította. Véleménye szerint a derék mű 
kezelését s a felölelt roppant anyagban a tájékozódást megkönnyítené, ha a 
művet fejesetekkel, a lap ssélein  mutató csim ekkel, továbbá tartalom jegy- 
sékkel és tüzetes és megbízható tá rgym uta tóva l látnák el. Különösen jó 
szolgálatot tennének a szélre alkalmazott tájékoztató rövid czimecskék. mert 
így mindig tudhatná az olvasó, hogy az egyes helyek miről szólanak. Ugyan- 
ason  dolgokról ugyanis több helyt van szó és így az események s egyes 
intézmények fejlődése áttekintésénél s a rokon történelmi vonatkozások össze
állításánál a tájékoztató czimecskék gyors és biztos útbaigazítást nyújtaná
nak, míg így — főleg, hogy tartalomjegyzék sincs a műben — a 3000 lapot 
meghaladó nagy műben egyes rokon és vonatkozó helyek felkeresése s álta
lában a tájékozódás csak nehezen eszközölhető.

Végül K ova lik  János  dr. az ifjúsági könyvtár őre bemutatta az 
ifjúsági könyvtárban meglevő könyvek czímjegvzékét. A köri tagok a 
saját szakukba vágó műveket e jegyzékből kiválasztják s erre hozzá
fognak a bírálásokhoz.

(A programm-értekezések.)
A (íl.-szigeti kör deczember hó 8-dikán tartotta rendes havi 

ülését Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a kör tagjai 
teljes számmal megjelenvén, a következő nevezetesebb ügyek tárgyal
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tattak és intéztettek el. 1. Elnök jelenti, hogy a november 14-dikén 
tartott felolvasó estély tiszta jövedelme 15 frt 45 krt tesz, mely egy
előre a takarékpénztárba helyeztetett. Jelentése tudomásul vétetett.
2. Elnök előterjesztette a decz. hó 13-dikán rendezendő felolvasó 
estélynek a rendező-bizottság által egybeállított és már kinyomatott 
programmját. Tudomásul vétetett. 3. Elnök felhívja a kör figyelmét 
Perényi Vilmosnak, a Közlöny legközelebbi számában megjelent arra 
a közérdekű indítványára, mely szerint az egyleti közgyűlések ezentúl 
a húsvéti szünidőben tartassanak. Hosszabb eszmecsere után, melyben 
Szilágyi István tiszteleti elnök, Kardos Károly, Dobay Sándor, Dras- 
kóczy Gábor vettek különösebben részt, határozatiiag kimondja a kör, 
hogy akkor, ha a fővárosban tartatik a közgyűlés, annak ideje a 
húsvéti szünidő, hogyha pedig a vidéken tartatik, ideje mindig augustus 
hó második fele legyen. 4. Kardos Károly ev. ref. lyceumi tanár fel
olvasást tartott: A program m  értekezések czímen. Értekezésében előadja:

Miután a központi választmány nem tette kérdésbe, hogy a közép
iskolák részéről évenként kiadatni szokott Értesítőkben egyátalában van-e 
szükség értekezésekre vagy nincs s miután továbbá a legtöbb s mondhatni a 
legtekintélyesebb középiskolák Értesítőiben rendesen helyt találnak a külön
féle tárgyú és irányú értekezések, ennélfogva ezeknek létszükségessége a köz
felfogásban meg van állapítva. Ezt illetőleg tehát csakis arról lehet szó, hogy 
milyenek lehetnek tá rg ya ik ra  nézve ezek az értekezések s bizonyára a köz
ponti választmányt is az a tapasztalat vezethette e tétel felvetésére, bogy a 
programm-értekezések tárgyaik s irányaiknál fogva nem mindig és mindenben 
felelnek meg annak a czélnak, melyet ezeknek az értekezéseknek szolgálniok 
kell s a melynek helyes megválasztását a köröktől várja a végből is talán, 
hogy ezt a nála in petto létezővel kombinálja. Nézete szerint ez a csel 
csupán a középiskolák körében mozgó vagy ismeretterjesztő vagy jellemképző, 
vagy hazafiúi érzést gerjesztő lehet; minden, a mi e három tárgykörön kívül 
esik, nem foglalhat helyet a programm-értekezésekben, így például egészen 
czélt tévesztett: *Az emberi szellem m űködése a  szabad a ka ra t n y ilvánu -  
lá sa ib a n» vagy *A személyiség elve a z  életben és a  ha lá l után*  stb., a 
melyek hozzájok hasonló társaikkal együtt valami philosophiai szakközlönybe 
valók. Szintúgy nem foglalhatja el másfelől az értekezés helyét valamely 
iskolaépületnek tervrajza, költségvetése s több efféle, mely semmi közérdek
kel sem bir. De szerinte még ezeken kívül olyan nemű értekezés sem találja 
meg kellő helyét egy középiskolai programm keretében, mely tárgyát ugyan 
a középiskola köréből veszi, de szakszerűségénél s így egyoldalúságánál fogva 
szakközlönyökbe való, minthogy sem a nagy közönséget, sem a szülőket, sem 
az érettebb tanuló ifjúságot nem érdekli, már pedig az értekezések tárgyainak 
megválasztásában nézete szerint főleg ezekre vagy legalább ezek valamelyi
kére lehet és kell tekintettel lenni. Ezután elősorolja, hogy helyet foglalhat 
az Értesítőkben például egy jeles hazafinak életrajza, főképen, ha ez annak 
a vidéknek szülötte, a hol az iskola van vagy valamely korszakot alkotó 
helybeli, hazai, esetleg külföldi tanférfiúnak vagy nagyobbszabású alapítványt
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tevő egyénnek élettörténete, továbbá az intézet történetéből merített oly nemű 
részletek feldolgozása s leirása, melyek érdekességök, fontosságuk és tanul
ságos voltoknál fogva érdemesek a nyilvánosságra való hozatalra. Lehet igen 
czélszerűen írni az‘ifjúság házi és iskolai nevelésének összhangjáról, egészségi 
ügyéről, a nagy szünidő alatti foglalkozásról, iskolai játékokról, a szorgalmi 
szak alatti üres időnek czélszerű felhasználásáról, ifjúsági egyesületekről 
könyvtárakról és olvasmányokról. Végül, bár az iskolai élethez szorosan nem 
tartozik, de ismeretszerzési szempontból mégis bevehetőnek tartja az intézet
hez tartozó vidékeknek physikai (meteorologiai) és természetrajzi (állat, 
növény és földtani) leírását és ismertetését. Kifejti, hogy nem kevés érdekkel 
hirna mindezeken kívül valamely belföldi vagy ennek hiányában külföldi 
közép- vagy felsőbb tanintézet régebbi életének, az azok körében divatozott 
tanítás, nevelésmódoknak, fegyelem-kezelésnek, törvényeknek, tanterveknek 
az ifjúság viselkedésének stb. leirása s ismertetése. Befejezésül mindezeket 
összefoglalva kimondja, hogy a programm-értekezések tá rg ya ikn á l fogva 
lehetnének életrajziak, történelm iek és term észetle irásiak , úgy mindazon
által, hogy ezek bármelyikéből is annak az intézetnek szelleme, mondhatni 
egyénisége, teljes hűségben visszatükröződjék, hogy így azt akár az érettebb 
tanulók, akár a tanárok, akár a szülők és az érdeklődő közönség haszonnal 
és élvezettel olvashassák. — A felolvasott értekezés hosszabb eszmecserét keltett, 
melyben főképen Dobay Sándor és Draskóczy Gábor vettek részt. Dobay 
Sándor lényegében egyetértett az értekezéssel. Aztán azt a kérdést vetette 
fel, hogy a programm-értekezés tulajdonképen a tanárnak, tanulónak, a 
közönségnek vagy a tudománynak szolgálatába szegődjék-e ? Részletesen fej
tegette azt a nézetét, hogy legczélszerűbb volna, ha kiválóan a tudományt 
szolgálná. Draskóczy Gábor vele szemben azt bizonyította, hogy a három 
előbbinek szolgálata van oly fontos, mint ez utóbbinak. Végül ajánlotta, hogy 
a programm-értekezések tárgyai közé a népra jzi közlemények is felvétesse
nek. Ezek után a felszólalások után a kör a Kardos Károly értekezésében 
fejtegetett elveket és nézeteket magáévá tette.

(M.-Sziget). Vékony A n ta l , a kör jegyzője.

(A tornatanitás.)
Az ungvári kör 1891. decz. 20-án tartotta első rendes gyűlé

sét. A múlt két ülés jegyzőkönyveinek elolvasása és hitelesítése után 
a jegyző felolvasta az alakuló gyűléseken történt megbeszélések alapján 
szerkesztett ügyrendet. Az ügyrend egyes pontjai csak ideiglenesek 
lévén, mint ilyenek, a többiek változatlanul elfogadtattak. Végleges ügyrend 
csak akkor lesz megállapítható, a mikor Munkácsról megjő a felelet 
a kör ama felszólítására, hogy az ottani gymnasium kara csatlakozzék 
az ungvári körhöz. Ezután Medreczky J. a középiskolai tornatanítás 
és testi nevelésről értekezett. Szerinte a mai tornázás nem felel meg 
a valódi nevelés czéljának, mint a test, szellem és szív harmonikus 
művelésének, mert: 1. Nincs meg a kellő arány a szellemi és testi 
nevelésre fordított idők között, 2. A szabad-, rend-, de különösen a
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szertornázás a 4 alsó osztályban — úgy a mint azt most gyakorolják 
— a tanulók egészségére hátrányos, tehát nem hygienikus és nem 
üdítő, annál kevésbhé, mert azt sok helyütt a szülői háznál is űzik, 
minélfogva több játék behozatalát véleményezi, 3. Az ország legtöbb 
középiskolájának nincs alkalmas és czélszerü tornahelyisége. 4. Arány
lag még kevés a tanképesített tornatanító. 5. A középiskolai tornázás- 
nak nincsen irodalma és a kísérleteket kevés támogatásban részesítik. 
Mindezeket kellőleg indokolva és összefoglalva, addig is, míg tér és 
idő tekintetében kedvezőbb viszonyok állanak be, a kővetkező indít
vány elfogadását kéri:

Kérjük fel a középiskolai tanáregyesületet, hasson oda, hogy a 
testi nevelés emelése czéljából nemzeti játékaink dr. Kiss Áron 
Gyermekjátékgyüjtemény módjára a középiskolai ifjúság számára össze- 
gyüjtessenek, kiadassanak és minden középiskolának megküldessenek.

Scliürger Ferencz mindenben egyetért a felolvasóval, csak azon pont
ban tér el véleménye, melyben felolvasó a szertornázást 15 éven alóli 
gyermekekre nézve károsnak mondja. Schürger szerint a szertornázás 
15 éven alóli gyermekeknél is alkalmazható, sőt alkalmazandó, csak 
nem abban a fokban és irányban, melyben az a mi középiskoláinkon 
dívik. Felolvasó megjegyzése után, hogy midőn a szertornázás káros 
következményeiről szólt, a mi középiskoláinkon dívó szertornázást 
értette, Schürger folytatja, hogy a szertornázás az alsó osztályokban 
legyen a fiuk korához mért, ne legyen nekik túlságos nehéz és ne 
vegyen túlságos sok időt igénybe és általában legyen olyan, hogy a 
fiuk azt játszva végezvén megkedveljék. A felolvasó indítványát a kör 
egyhangúlag elfogadta.

Végül Mazuch Ede tett egy, a kör tagjainak egyhangú helyes
lésével találkozott indítványt, melyet az indokolással együtt a követ
kezőkben foglalhatunk egybe: A tanári gyakorlatban gyakran merül
nek fel oly ügyek, melyekre nézve sem a Rendtartás, sem az Utasítások 
nem adnak útbaigazítást. Olyan esetek ezek, melyek a mellett, hogy 
specziálisak, mégis általános érdekűek, mert elvétve bár, de gyakran 
fordulnak elő és különböző intézeteken más-más megoldást nyernek. 
Igen tanulságos és hasznos volna az ily ügyek megoldása feletti eszme
cserének közzététele oly formán mint az pl. a Természettudományi 
Közlönyben történik. A felmerült esetet és annak tényleg megtörtént 
megoldását beküldi az illető tanár a Középiskolai Tanáregyesületi Köz
löny szerkesztőjének, ki azt pl. egy „Iskolai élet“ czímű rovatban 
közzéteszi. Az ily módon közzétett kérdéshez és megoldáshoz hozzá
szólhatnak — Írásban vagy szóban — az ország más részeiben mű
ködő tanárok is és a Közlöny szerkesztője vagy az illető rovat vezetője 
egész terjedelemben vagy kivonatosan közli a rákövetkező számban a 
hozzá beérkezett „véleményeket“. Példák gyanánt szolgálhatnak a követ
kező esetek. A magyar irodalom és nyelv tanára, ki egyszersmind az 
ifjúsági könyvtár őre, oly irányt akarván adni az ifjúság magán olva
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sásának, mely egybe vág az iskolai irodalmi tanítással, nem adta ki 
a tanulónak az általa követelt (néha kora alatti, néha kora feletti) 
olvasmányt, hanem saját belátása szerint osztotta ki a fiuknak a 
könyveket. Helyesen járt el a tanár ? És ha nem, miért nem ? — 
Egy gymnasiumi tanuló, ki az év első időszakában egészen részvétlenül 
ült az osztályban és soha tanárának kérdésére felelni nem tudott, 
elhiteti atyjával, hogy ő tudja az időszak egész tananyagát. Az atya 
felkéri a tanárt, hogy legyen oly szíves fiát az egész tananyagból meg
vizsgálni. A tanár rááll, de előre kijelenti, hogy a megvizsgálás jó 
eredménye után sem adhat a fiúnak elégtelennél jobb osztályzatot. 
Ezen esetből kifolyólag azon pont körül támadhatna egy igen tanul
ságos eszmecsere, hogy tulajdonképen minek alapján adja a tanár az 
osztályzatot: a tanulónak az időszak végén felmutatott ismeretei alap
ján, vagy azon összbenyomás alapján, melyet a fiú az egész időszakon 
vagy éven át tett a vele foglalkozó tanárra? Helyes az, ha a tanár 
egy úgynevezett „referálás“ alapján megváltoztatja azon meggyőződését, 
hogy a fiú ezen vagy azon osztályzatra érdemes, egy olyan meggyőző
dést, a melyet a tanár magának egy egész időszakon át gyűjtött 
tapasztalatok alapján szerzett ? — Ezen példák Mazuch Ede követ
kező indítványának megvilágítására szolgáljanak : Kérje fel az ungvári 
tanári kör a „Tanáregyesúleti Közlöny“ szerkesztőjét, hogy egy pl. 
„Iskolai élet“ czímü állandó rovatot nyisson, mely az iskola bármely 
ágában felmerülhető, általános érdekű oly esetek megbeszélésére szol
gáljon, melyekre nézve leginkább a gyakorlati tapasztalás lehet irány
adó. Történhetik ez kérdések és feleletek alakjában is. Hogy vájjon 
a felvett kérdés bír-e általános paedagogiai érdekkel, azt természetesen 
első sorban a szerkesztő döntené el, valamint a közlés külső terjedel
mét is ő szabná meg.*

A kör az indítványt egj'hangúlag elfogadta, a mire a gyűlés 
veget ért. 2)r. S c h m id t M á r to n , a kör jegyzője.

(A középfokú leányiskolák.)
A beszterczebányai kör jan. hó 12-én tartotta rendes havi 

ülését, melyen C zigler Ig n á cz  értekezett a felsőbb leányiskolákról ily 
czím alatt „ A  közép fokú  leányisko lák re fo rm jához11.

Bevezetésül ismerteti a népiskolai törvénynek a leányoktatásra vonat
kozó szakaszait s kimutatja, hogy azok egyformán intézkednek mindkét nemre 
nézve. A törvény szellemében tényleg egyenlő iskolák is alakultak mindkét 
nem számára. Ismétlő tanfolyam, felső nép és polgári iskola a tanköteles 
korú fiuk és leányoknak egyenlően van szervezve. Csakhogy az ily korú 
fiuk jó része nem ezen, hanem a középiskolákban szerzi meg alapművelt

* Szívesen nyitok efféle rovatot, sőt már nyitottam is »Az iskolai ad
ministratio köréből» ez. a. ehhez hasonlót (1. a 4 füzetet), csak helyet tud
jak számára keríteni! Most is már kiszedett három efféle czikkecske hever 
nálam, ebben a számbrm sem adhatom. A szerkesztő.
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ségét s így a két nem mégis csak különböző irányú műveltséget kap már 
tanköteles korában ; mert a középiskolának megfelelő leányok számára nincs. 
Majd ismerteti a mai felsőbb leányiskolák történetét s kimutatja hogy ezek 
eredetileg e hiányt akarták pótolni. Tantervűk azonban fokozatosan annyira 
módosult, hogy ma már ezek is polgári iskolák, — de azok practikus irányá
nak híjával. Ma már a lényeges különbség nem egyéb, minthogy a polgári
ban jóval több óraszámmal szerepel a szám- és mértan, rajz és kézimunka, 
meg hogy a kevesebb óraszám több időt enged a leánynak a családi kör 
számára. A felsőbb leányiskolának pedig a több órás német, a franczia és 
a facultativ angol nyelv egy kis cosmopolita színezetet s műveltségi mázt 
ad. ügy látszik tehát, hogy a tanterv ez utóbbi iskolát oly néprétegnek szánta, 
mely már egy kis luxust is elviselhet. De akkor érthetetlen, miért tanítanak 
ilyen tanterv szerint épen azon helyeken, hol ezen népréteg — már a lakos
ság csekély számánál fogva is — hiányzik. Lőcsén pl. két ilyen felsőbb leány
iskola is van. Károsnak tartja, hogy a practicus irányú polgári iskolák nagy 
sietséggel igyekeznek átalakulni ilyen sem nem gyakorlati, de nem is tudo
mányos irányú iskolákká. Két év alatt a felsőbb leányiskolák száma 11-ről 
28-ra szaporodott s minden új felsőbb egy polgári romjain épült. így a pol
gári elem olyan iskolába tereltetik, mely neki sok tekintetben kárára válik. 
Szerinte a mai felsőbb leányiskolák jó része sokkal több szolgálatot tehetne 
a tanügynek s vele az egészséges családi és társadalmi élet fejlődésének, ha 
tiszta polgári iskola maradt volna. Kifogásolja azt is, hogy kétféle, négy és 
hat osztályú felsőbb leányiskolák szerveztetvén, a két felső osztály tanterve 
nincs és nem is igen lehet szerves kapcsolatban a többivel. Hogy pedig a 
két felső osztály egyszersmind praeparandia. azt még a tanítónőképzésre is 
károsnak tartja, mert kétféle előképzettségű tanulókat egyenlően, sikeresen 
tanítani alig lehet. A polgári iskola maradjon meg a praeparandia előkészí
tőjének. de a felsőbb leányiskolát tereljük vissza eredeti irányába. Fontosnak 
tartja ugyanis, hogy lassankint olyan leánygeneratió nevelése is lehetővé 
váljék, mely a vezető osztálylyal egyenlő alapműveltségben részesül. Azért 
a felsőbb leányiskolák egy részének tantervét olyan irányban tartja módo- 
sítandónak, hogy ez iskolában oly mérvű általános műveltséget szerezhessen 
a leány, mint a fiú a maga középiskolájában. Kimutatja, hogy a leány hat 
tanév alatt — a tanórák szaporítása nélkül — a mai gymn. összes huma
niórák. még a classikus irodalmakat is elsajátíthatja. A reáliákból pedig elég
nek tartaná, ha azok a rendszeresítésig vétetnének a tantervbe. De az iskolát 
akkor fenn kellene azok számára tartani, a kik születésüknél fogva a vezető 
osztályba tartoznak és azon tehetségesebbeknek, a kik szellemi munkájokat 
ezen osztályban akarják érvényesíteni. Azért a tanfolyam sikeres bevégzése 
után — a kellő kor betöltése után — nevelőnő képesítőt kaphatna. Tüze
tesen fejtegeti, hogy a nő élethivatásának hármas jellege — feleség, anya 
és esetleg családfentartó — egyaránt megköveteli, hogy alapműveltsége meg
egyezzék a férfiével s végül a következő indítványokat terjeszti elő:

Mondja ki a kör :
1. A középfokú leányiskolák három fajának — a felső nép. polgári 

és felsőbb leányiskolának — fentartását szükségesnek tartja mindaddig, míg 
a fiuk tanköteles korukban felső nép, polgári és középiskolákban nevelkednek.

2. A felsőbb leányiskolák szaporítását a polgáriak rovására veszélyes
nek tartja.

3. Felsőbb leányiskolák kizárólag oly városokban volna engedélyez
hetek, hol polgári leányiskola is van.

4. A mely városokban a felsőbb leányiskola mellett kellő számú felső 
nép vagy polgári leányiskola is van, ott az első tanterve úgy volna módo
sítandó, hogy ez iskolában a leány oly mérvű általános műveltséget szerez
hessen, mint a fiú a középiskolákban. E végből az iskolának tanítania kel
lene az összes humaniorákat, a magyar, német, franczia nyelv segítségével, 
a reáliákat pedig egészen a tudományos rendszeresítésig. Olyan tantárgynak,
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melyet a bumanistikus irányú középiskola nem tanít, a felsőbb leányiskolá- 
ben sincs helye, kivéve az éneket és kézimunkát az alsó három osztályban.

6. Kívánatos, hogy az iskolába felveendő tanuló korának maximuma 
is meghatároztassék, a minimum pedig a betöltött kilenczedik évre szállít
tassák.

6. A felsőbb leányiskolára (valamint a tanítónőképzőre is) káros, hogy 
két felső osztálya egyszersmind praeparandia; de

7. kívánatos, hogy a felsőbb leányiskola tanulója, a hat tanfolyam 
sikeres bevégzése után, nevelőnő képesítőt szerezhessen és felvétessék olyan 
tanfolyamba, mely speciálisan felsőbb leányiskolák számára képez tanító
nőket.

Az erre kifejlődött vita oly széles mederben folyt, hogy a kör 
annak folytatását, nemkülönben az indítvány megvitatását a jövő 
ülésre kénytelen volt elhalasztani.

F a ith  M á tyás , a kör jegyzője.

(Egy magyar nyelvi óra az V. osztályban, Fiúméban.)
A fiumei kör f. é. január hó 16-án tartott gyűlésén az elnök 

jelentést téve a kör által november és deczember hónapok folyamán 
rendezett nyilvános felolvasó estélyek látogatottságáról, azt indítvá
nyozta, hogy a kör tagjai a nagyböjt öt vasárnapján újabb felolvasá
sokat tartsanak. A gyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta, s a 
kivitelt az elnökségre bízta. Ezután tudomásul vette a gyűlés a 
deczember hó 12-én tartott olasz nyelvű gyűlés jegyzőkönyvét, mely 
a kör olasz anyanyelvű, magyarúl nem tudó tagjainak munkaprogramm- 
ját állapítja meg. E munkaprogramm szerint az olasz anyanyelvű tagok 
főkép fiumei specziális érdekű paedagogiai, didactikai és ethnogra- 
phiai kérdésekkel fognak foglalkozni, nemkülönben figyelemmel fogják 
kisérni az olasz tanügyi mozgalmakat, s azokról a kör gyűlésein refe
rálva, közvetítő szerepet vállalnak magukra a magyar és az olasz 
cultura kölcsönös megismertetése végett. — E jegyzőkönyv helyeslő 
tudomásúl vétele után Körösi Sándor tagtársunk olvasta fel „ E gy  
m agyar nye lv i óra a z  V. osztá lyban“ czímű értekezését.

Mindenekelőtt visszapillantást vet gymnasiumunk magyar nyelvtanítá
sának múltjára. Kimutatja, mily nehéz viszonyok közt indult meg a magyar 
nyelv oktatása Fiúméban. A kikötő-város alig egy század óta tartozik 
Magyarországhoz, s ez idő alatt is soha három évtizeden keresztül egy
folytában nem állott a magyar kormány hatósága alatt. Ez volt a magyarul 
tanulás traditiójának akadálya. Mert nem a fiumeieken múlt, hogy a régi 
generatióból mai napig csak ketten, azaz Peretti és Terzi tudtak magyarul. 
Már 1830-ban itt találjuk Császár Ferenczet. mint a helybeli gymnasium 
magyar nyelvtanárát. 1838-ban a Tudományos Akadémia kiadásában 
„G ram m atica Ungherese“ czímen nyelvtan jelent meg tőle. melyért hálájuk 
fejében Fiume és Buccari szabad kerületek még ugyanaz évben patrícius- 
tanácsossá választották. Ez a nyelvtan — históriai szempontból Ítélve — 
nagyon jeles munka, csakhogy kevés benne a gyakorlat, s igy a systema- 
tikus rendben közölt anyaghalmazt begyakorolni lehetetlen. 1848 után a 
horvát invasio véget vetett a magyar nyelvtanításnak. A gymnasium horvát 
tannyelvűvé vált; ebből lett a mai horvát gymnasium. A város ez okból 
1852-ben német tannyelvű alreáliskolát állított fel, melyet 1870-ben a magyar 
kormány vett át és olasz tannyelvvel reálgymnasiummá fejlesztett. Ekkor
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ismét megindult я magyar nyelvtanítás. Császár nyelvtana már elavult, de 
úgy látszik, el is fogyott, mert az intézet két magyar tanára, Gressits 
Miksa és Győrök Leo, nemes versenyre kelve, tankönyvet igyekeznek adni 
növendékeiknek. Gressits 1879-ben irta a ministerium megbízásából gram
matikáját, mely tudományos rendszerben, Ballagi alapján tárgyalja az alak
tant ; Győrök pedig 1880-ban adta ki „Grammatica metodica“ czimfi. 
gyakorlatokkal is ellátott, szép tehetségre s alapos tudásra valló módszeres 
nyelvtanát. Mindkét műből azonban csak az I-ső rész készült el, mert 
Győrök nemsokára elhagyta Fiúmét s később Gressits is díszesebb állással 
cserélte fel itteni kathedráját. 1881-ben ugyancsak olasz előadási nyelvvel 
főgymnasiummá vált az intézet. Igazgatójává dr. Erödi Bélát nevezték ki, 
s vele együtt 6, később még más 2 magyar tanár jött az intézethez. Ez 
időtől kezdődik az intensivebb magyar nyelvtanítás. A heti órák számát 
felemelték, s a magyar nyelv tanulása alól való felmentést megszüntették. 
Egyik fő törekvésünk az volt, hogy a négy felső osztályban a magyar 
órán tisztán magyar szó hangozzék. Ez azonban nehezen ment; eleinte 
még а VIII. osztályban is kellett magyarázni, hogy minden magyar mon
datot azonnal olaszul is meg kellett mondani; az irodalomtörténeti szemel
vényeket is csak olaszra való fordítás útján lehetett olvastatni. Nemsokára 
azonban a VlII-ban már egészen, a VII-ben pedig részben már magyarul 
lehetett a magyart előadni. Az eredmény az volt, hogy míg ezelőtt a város
ban sem a municipális tisztviselők, sem az ügyvédek, sem az orvosok, sem 
a városi elemi és polgári iskolai tanítók között egyetlenegy magyarul tudó, 
s még csak pár magyar szót értő ember sem találkozott: addig a múlt 
évben már az ügyvédi, mérnöki s városi tisztviselői kar, továbbá intézetünk 
tanári kara nehány oly taggal szaporodott, kik mint gymnasiumunk volt 
növendékei, már a magyar nyelv ismeretével foglaltak helyet a fiumei társa
dalomban. Egy másik hatásos példája az eddigi eredménynek az, hogy 
mig azelőtt vámtisztviselőkké lett abiturienseinket egy évre Slagyarországba 
küldték a magyar szó gyakorlati elsajátítása végett, két év óta nem küldik 
el őket többé, mert magyar nyelvű ismeretök teljesen megfelelő. Ez ered
ményben nevezetes része van az , ifjúsági magyar társalgó kör“-nek, mely 
két év előtt alakult intézetünkben, s mely hivatva van arra, hogy a tra- 
ditió hatása által erős vára legyen intézetünkben a magyar szónak. A múlt 
tanévben végre oly osztály lépett az Y-ikbe, melyet a felolvasó az I. osztálytól 
kezdve maga vezetett, s így bele mert fogni az új rendszer megkísérlésébe. 
A múlt tanév óta az V-iktől kezdve a VlII-ik osztályig a magyar órán 
olasz szónak nem szabad hangzani, csak ha a tanár engedőimet ad rá. Az 
olvasmányt is magyarul tárgyaljuk. Eleinte természetesen nagyon lassan 
megy a dolog. Egy óra alatt Toldiból csak 2—4 verset, de később 2—3 
stróphát is elvégezhetünk ; a felsőbb osztályokban pedig mind könnyebben 
megy a munka. Ezt a közvetetlen tanítást mutatja be a felolvasó egy
V. osztálybeli magyar órán, rámutatva egyszersmind az okokra, melyek 
e módszer kivitelét nálunk megnehezítik. Ezek : 1. hogy Fiúméban a tanuló 
egyetlenegy árva magyar szót sem hoz az iskolába a szülői házból, hogy 
tehát a társadalom még annyi segítséget sem nyújthat az iskolának, mint 
a mennyit a német, vagy franczia nyelvtanításnak bármely magyar vidék, 
vagy akár Fiume is nyújthat; 2. a segédkönyvek teljes hiánya. Ä meglevő 
olasz-magyar és magyar-olasz szótár alig jobb a semminél. A görögpótló 
tanfolyam intézménye az egyedüli segítség, de itt meg az a baj, hogy 
nem terjed ki az egész ifjúságra. — Áttérve Toldi II énekének 1. stró- 
phája tárgyalására, a felolvasó bemutatja egy óra képét a tanár kérdé
seinek s a tanulók feleleteinek hü adataival, mint azokat egy órán át fel
jegyezte.

I. Minden kisebb egység tárgyalása a következő részekből áll : 
1. olvasás, 2. praeparatio, 3. alkalmazás, 4. megbeszélés, 5. szép olvasás, 
6. synonymák, homonymák, 7. beszédgyakorlat. — A praeparatio úgy
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történik, hogy a tanulók otthon kikeresik az előttük ismeretlen szók olasz 
jelentését, s a füzet baloldali lapjára Írják ; a jobb oldal üresen marad 
a magyarázat részére. A szók magyarázata néha synonymával történik, 
pl. gyakran =  sokszor ; néha meghatározással, pl. nyers =  a mi eredeti, 
természetes állapotban van ; néha leírással, vagy a őzéi megjelölésével, pl. 
kémény =  a kémény a házak tetején van, s arra való, hogy ott a füst 
kijöjjön ; néha példamondattal, pl. fedd =  a pajkos gyermeket atyja meg
feddi. A fődolog az, hogy a tanulókkal mentői rövidebben és világosabban 
megértessük az illető magyar szó jelentését. Az alkalmazásnál az olvas
mány szavait és kifejezéseit a magyarázattal helyettesítjük; pl. „ íg y  
v esző d ék  M ik ló s , n y e rs , h a ra g o s  bú ban , D e  v a n  d rá g a  dolog o tth o n  N a g y 
fa lu b a n .1‘ Alkalmazva : „I ly e n  m ódon  e m é sz te tte  m a g á t M ik ló s , kem ény, 
h a ra g g a l v eg y es  szo m o rú sá g b a n , de  a  h ázban , o tth o n , N a g y fa lu b a n  n a g y  
sü rg é s -fo rg á s  v a n .11 A synonymáknál és homonymáknál némely csoportot 
magyar, másokat olasz szempontból állítunk össze. II. A felelés 4 részből 
áll : 1. szók, szócsoportok és szólások kikérdezése; 2. az elolvasott rész
nek könyvnélkiil való elmondása ; 3. prózába való átalakítása; 4. mindezek 
alapján mondatalkotás és Írás a táblára. Végül arra az anomáliára mutat 
rá a felolvasó, hogy mindeddig nem rendelkezünk könnyen hozzáférhető, 
olcsó magyar szótárral és synonymák szótárával. ,,Ha bent az anyaország
ban — úgymond — a magyar intelligentia és tanuló itjuság nem tekintené 
oly fölösleges dolognak kétes esetekben a magyar nyelv szótárához for
dulni ; ha úgy neyelnők a magyar ifjúságot, hogy ne bízza magát teljesen 
a maga zavaros nyelvérzékére: akkor a fiumei tanulók is könnyebben 
juthatnának egy jó magyar szótárhoz, de egyáltalában az intensivebb 
magyar nyelvtanítás utján is meg volna téve az első és legfontosabb lépés.“

A gyűlés általános érdeklődéssel hallgatta a felolvasást s a fel
olvasónak egyhangúlag köszönetét szavazott. Ezután Cs. Papp József 
tagtársunk olvasta fel „A  leányok közép fokú  ta n ítá sa“ czímű érteke
zésének első részét. A második rész felolvasása, nemkülönben az egész 
értekezés megvitatása az idő előrehaladottsága miatt a következő 
gyűlésre maradt.

bzabo  ham u, a kor jegyzője.

(A közgyűlés.)
A pozsonyi kör tevékenységét jelenleg főképen a közgyűlés elő

készítésének ügye veszi igénybe. Ezzel foglalkozott úgy a januárius 
23-dikán, valamint a februárius 13-dikán tartott gyűlés. A jan. 
23-dikán tartott gyűlésen a közgyűlés előkészítésével megbízott albi
zottságok közül három számolt be eddigi működéséről: az elszállá
soló,, a helyben kalauzoló  és a k irándu lásoka t rendező  bizottság. 
Az elszállásoló b izottság  jelentéséből, melyet elnöke, K önyöki József 
terjesztett elő, kiemeljük a következőket: N egyven  pozsonyi tanár haj
landó egy-egy vendégét szállásra elfogadni. Jónás János, keresk. akad. 
igazgató, internátusában 10 vendéget szállásol el. A „Zöldfa“, „Nem
zeti szálló“, „Magyar Király“ és a „Szarvas“-szállók tulajdonosai 
egyenkint 10— 15 embernek elszállásolását magukra vállalják, s a 
vendégeket a szobák árára nézve kedvezményben részesítik. — A hely
ben ka lauzoló  bizottság elnöke, dr. W agner  Lajos, szintén örvendetes 
jelentést tett. E szerint K önyöki József tagtársunk magára vállalja a
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városban való kalauzolást. Bemutatja a városi múzeumot és a közép
kori műemlékeket. A bizottság további működése oda irányúi (s rész
ben már eredményesen el is járt), hogy kieszközölje a következő 
látnivalók megtekinthetését: a dynamitgyár, a Grüneberg-féle kefe
gyár, Palugyai bor-nagykereskedő pinczéje, a Kühmayer-féle paszo- 
mán-gyár, a pozsonyi vízmű, stb. ; — továbbá fel fogja kérni a hely
beli tanintézetek szertárainak őreit, hogy a közgyűlés ideje alatt szer
táraikat nyitva tartsák, s a vendégeket ritkaságaikra figyelmeztessék.

A  kirándu lásoka t rendező bizottság jelentését, elnöke, K önyöki 
József terjesztette elő. E jelentés egyelőre csak arról számolt be. 
hogy a bizottság kétrendbeli kirándulást javasol; egyet Német-Óvárra 
(Carnuntumba), egyet pedig a Vágvölgybe, Trencsénbe és Zsolnára. 
Az előbbi egy, az utóbbi három  napot venne igénybe. A vágvölgyi 
kirándulás tervének elkészítésével a bizottság dr. Pechány Adolf tag
társunkat bizta meg, a ki a tervet, valamint a költségvetést a febr. 
13-dikán tartott gyűlésen mutatta be. E kirándulásra már most föl
hívjuk a közgyűlésre készülő kartársaink figyelmét, s közöljük egyszers
mind a kirándulás tervét. A három napra szóló programm a következő :

E lső  nap  : Indulás Pozsonyból reggel 6 órakor a személyvonat
tal. Érkezés Trencsénbe 11 órakor. Útközben látják a kirándulók a 
Kis-Kárpátok lánczát, Bazin, Modor, Nagy-Szombat városokat, a Gal- 
góczi-hegység mögött kéklő Zobor-hegyet, a Mészhegységet a csejthei 
várrommal, vele szemben a temetvényi. majd a beczkói várromokat, 
az Inovecz-hegységet, stb. A trencséni várrom és dr. Brancsik-féle 
gyűjtemény megtekintése. Séta a városban. Társas ebéd. Indulás Tren- 
csénből 5 órakor a személyvonattal Trencsén-Teplára; innen társas
kocsin Tr.-Tepliczre. A fürdőhely megtekintése. Társas-vacsora. Meg- 
hálás. — M ásodik nap  : Reggel ’/2 6 órakor a fürdők megtekintése. 
7 órakor indulás kocsin Illavára (2 órai út). Útközben látható a 
szkalkai rom, a dnbniczi kastély, egykor Illésházy birtoka, az illavai 
medencze remek panorámája, a nyugaton kimagasló Oroszlánkővel és 
a keleten látható Yopecz csúcscsal, vadregényes völgyekkel. Érkezés 
Illavára 9 órakor. A fegyintézet megtekintése. 1/2 11-kor villásreggeli. 
Indulás Illaváról 1/i  12-kor. Érkezés Vág-Hévére 12 órakor. Útköz
ben látható a zsigmondházai kastély (egykor Balassa Zsigmond bir
toka), a beszterczei várrom s a vele szemben kimagasló Manin- 
csúcsok, stb. Ebéd a savanyú vízforrásnál. A páratlan szépségű manini 
hegyhasadék megtekintése. Gyaloglás a vadregényes szulyoi völgybe 
(három óráig, nagyon kényelmesen, úgy, hogy nők is megtehetik az 
utat). Megjegyzendő, hogy úgy a manini hegyhasadék, mint a szulyói 
völgy a hazai és külföldi turistáktól sűrűn látogatott helyek s a ter
mészettudósnak sok érdekessel kínálkoznak. Uzsonna a szulyói sziklák 
tövében. Indulás Szulyóról kocsin Predmérre. Utazás vasúton Zsolnára. 
Érkezés 11 órakor. Útközben, a bittse-predméri állomásnál láthatni a 
régi Thurzó-féle várkastélyt, a hricsói és szulyói várromokat, stb. —
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H arm a d ik  na p : Reggelizés (8 órakor). Zsolna megtekintése. A társa 
ság esetleg ellátogat az újzsolnai posztógyárba és a budatini várba. 
11 órakor kirándulás Rajecz-Tepliczre, a vadregényes rajeczi völgyön 
keresztül. Érkezés a fürdőbe 1-kor. 1 órakor társasebéd. 5 órakor 
séta a Szkalkira és Jánosik barlangjához. A fürdő megtekintése. Tár
sas vacsora. — A kirándulás ezzel végződnék. Innen, illetőleg Zsol
náról a kirándulók egy zónával az ország bármely részébe utazhatnak 
vissza. Az egész kirándulás költsége személyenkint 15 frt. Ez összeg
ből a kirándulás alkalmával fölmerülő összes szükségletek fognak 
fedeztetni, kivéve, hogy a társas-ebédeknél és vacsoráknál az ita lt 
ki-ki maga fizeti, bár két helyen, a manini hasadéknál és a szulyói 
völgyben itallal is a rendezőség látja el a résztvevőket. A kirándulás
ban nők is részt vehetnek.

Dr. Pecliány tagtársunk ez úti tervét a kör legnagyobb köszö
nettel tudomásul vette, s azt oly helyesnek és jutányosnak találta, 
hogy a körnek jelenlevő tagjai közül tizenha tan  azonnal be is jelen
tették, hogy a kirándulásban részt vesznek. Már a többi, a közgyű
lésben részt venni szándékozó kartársainkon a sor, hogy ez a kelle
mesnek Ígérkező és oly felette olcsó kirándulás a tanáregyesülettől 
rendezett vállalkozások legsikerültebbikévé váljék. Vegyenek részt 
abban minél nagyobb számban! Jelentkezni lehet a pozsonyi kör elnö
kénél: P irchala  Imre, a kir. kath. főgymn. igazgatójánál m ájus hó 
1 5 -d ik é ig ; a 15 frtnyi részvételi díj pedig jú n iu s  hó 15 -d iké ig  kül
dendő be. Magára a kirándulásra nézve pedig mindennemű fölvilágo- 
sítással szívesen szolgál a kirándulás rendezője: dr. Pechány Adolf, 
az állami felsőleányiskola tanára.

Azon t. tagtársaink szórakoztatására pedig, a kik a vágvölgyi 
kirándulásban részt venni nem óhajtanának, a kör a németóvári (car- 
nuntumi) kirándulást rendezi. Ennek a tervét a jelentkezők számához 
képest közvetetlen a közgyűlés előtt fogja a bizottság megállapítani. 
A részvételi díj körülbelül 5 frt lesz.

A febr. 13-diki gyűlésen még dr. Masznyik Endre, a hírlap
bizottság előadója tett jelentést e bizottság munkaprogrammjáról, a 
mely szintén helyesléssel találkozott.

Dr. Schönvitzky  B erta lan , a kör jegyzője.

(A tanári fizetések.)
A brassói kör folyó év január hó 17-én tartotta ez évi har

madik ülését, melyen sepsi-szent-györgyi kartársaink is résztvettek 
azon örvendetes kijelentést tévén, hogy ők is csatlakoznak körünkhöz, 
s részt vesznek körünknek ez ideig is oly fáradhatatlanúl folytatott 
munkásságában. Rombauer Emil elnök, a ki már hét év előtt meg
pendítette ez eszmét, s jelenleg is indítványozója volt az egyesülésnek, 
a kör nevében örömmel üdvözli új tagtársainkat most, mikor a tanár
ságnak amúgy is tömörülnie s erélyes küzdelmet kell kifejtenie saját
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s főleg szépen haladó középiskolai oktatásunk érdekeiért, melyeknek 
egyik legfontosabbikát foglalja magában Walther Béla tagtársnak in
dítványa is. Mielőtt tehát a napirendre térne át, felszólítja Walthert 
indítványa előterjesztésére. Walther Béla indítványa a következő: 
Tekintettel arra, hogy a tisztviselők fizetésrendezésével foglalkozó 
törvényjavaslat egy szóval sem emlékszik meg a középiskolai tanárok
ról, — nem állapítja meg, hogy a középiskolai tanárok ezentúl me
lyik rangosztályba fognak tartozni; — tekintettel arra, hogy a közép
iskolai tanároknak ép ezért ez ügyben állást kell elfoglalniok, s hogy 
erre egyetlen egy alkalom a tanáregyesület közgyűlése, mely pedig 
július hó első napjain, tehát akkor tartatik meg, mikor a kérdéses 
javaslatot az országgyűlés minden valószinűség szerint már letárgyalta; 
a következő indítvány elfogadására kéri a kört: „A brassói tanári 
kör kérje fel az országos középiskolai tanár-egyesület elnökét, hogy 
tekintettel az állami tisztviselők fizetésrendezéséről szóló törvényja
vaslatra s azon czélból, hogy a középiskolai tanárság ezen kérdéshez 
a maga idejében hozzászólhasson, szíveskedjék az iránt intézkedni, 
hogy egyesületünk folyó évi közgyűlése kivételesen m ár a húsvéti s zü n 
idő a latt, még ped ig  a nnak  legelső n a p ja in  és Budapesten  tartassék  
m e g ; vagy a mennyiben ez nem volna lehetséges, hívjon össze a 
jelzett időre és helyre egy rendkívüli közgyűlést, melynek egyetlen 
tárgyát az említett törvényjavaslat szülte kérdések megvitatása ké
pezze.“ A kör ez indítványt egyhangúlag elfogadván, elnököt a szük
séges lépések megtételére utasítja. Ezután Hoffmann Frigyes dr. „A  
sa já tlag  nem ze ti ism eretágak megfelelőbb ápolásáról“ írt becses dol
gozatát olvassa fel, melynek eszme-menetét legközelebb közöljük.

D r. K őrössy Gryörgy, a kör jegyzője.

(A tanári fizetések.)
A beszterczebányai tanári kör rendes havi ülésén f. évi febr. 

13-án is szóba került a ta nári fizetések kérdése. Mellőzve egyelőre a 
gyűlés egyéb tárgyait, ma csak amarról referálunk. Czigler Ignácz  tanár 
a kör figyelmét azon veszélyre hívja fel, nielylyel „az á llam i tisztviselők  
fizetésének rendezéséről“ szóló törvényjavaslat az iskolai életet fenyegeti. 
A javaslat a tanárokat is rangosztályba sorozván, félő, hogy az emelkedés 
vágyának minden rossz oldala az iskolába is beférkőzik. Minden ■ egyéb 
intézménynek javára válhatik az ambitió mesterséges sarkalása. de az 
iskola csakis hátrányait érezné. A többféle rangú tanárokból álló testület
ben hiányzanék a kellő egyetértés és — a mi fődolog — a tanárok nagy 
része a csendes iskolai munkásság helyett, inkább olyat fejtene ki, mely 
könnyebben magára vonná az intéző körök figyelmét. Irodalmi, társa
dalmi és politikai téren mind sűrűbben találkoznánk tanárok nevével; de 
kevesbülne azok száma, a kiknek egyedüli életczélja az ifjúság jó 
nevelése s tanítása. E veszély a javaslat keretén belül csakis úgy 
volna — szerinte — elhárítható, ha a középiskolák összes tanárai
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tekintet nélkül szolgálati éveikre vagy a városra, melyben iskolájok 
van, mind egy rangosztályba kerülnének. Ha némely város tanárai 
magasabb rangosztályba jutnának, mesterségesen odaterelnők a tanárokat. 
Hiszen mindenik csak ideiglenes állomásnak nézné a várost s vajmi 
kevés igyekezetei tanúsítana, hogy a tanügy helyi érdekét istápolja; 
minden törekvése odamenne, hogy — csak a magasabb rangba jusson. 
Ugyanazt akarja vonatkoztatni a felsőbb leányiskolák azon tanáraira, 
kik középiskolai képesítéssel bírnak. Ismertetvén még a javaslat 8. §-át, 
végül a következő indítványt terjeszti elő. Mondja ki a kör, hogy:

1. Az iskola belső életére káros hatású volna, ha egy ugyanazon 
iskola rendes tanárainak egy része a többinél magasabb vagy alacsonyabb 
rangosztályba tartoznék.

2. A tanártestületek állandóságát veszélyeztetné, ha némely város 
középiskoláinak tanárai a többinél magasabb rangosztályba jutnának.

3. Ugyancsak a szükséges állandóság rovására esnék, ha a felsőbb 
leányiskoláknak szintén középiskolai képesítésű tanárai más rangosztályba 
kerülnének, mint középiskolákban működő kartársaik.

4. Ugyanazon rangosztályon belül több fokozat megkülönböztetése 
csak úgy válhatik az iskolai élet előnyére, ha egyidejűleg a tanárok szol
gálati pragmatikája is érvénybe lép.

5. Az ötödéves pótlékának bizonyos esetben (8. §.) személyi pótlékká 
változtatása kárára válnék a tanítás s tudománynak, mert a tanár, hogy 
jelentékeny pótlékától el ne essék, még akkor is kénytelen volna katlie- 
dráját megtartani, mikor már tanitónak gyönge, de hasznos szolgálatot 
tehetne a tudománynak.

A kör többek hozászólása után az indítványt magáévá teszi, 
azon hozzáadással, hogy e pontokat kinyomatja és megküldi a Tanár
egyesület összes Köreinek hozzájárulás, valamint az összes állami és 
kir. középiskolák tanártestületeinek tudomásvétel végett.

A további intézkedés fölött pedig akkor fog határozni, mikorra 
a körök erre vonatkozó véleményéről tájékozva lesz.

F a ith  M á ty á s , a kör jegyzője.
(A tanári fizetések.)

A fiumei tanári kör f. évi márcz. 17-én tartott gyűlésén, mi- 
miután dr. Richtmann Mór gyakorló orvos, a fiumei m. kir. áll. fő- 
gymn. egészségtan tanárának az 0. K. T. E.-be és körünkbe való be
lépése örvendetes tudomásul vétetett, az elnök bejelentette, hogy a 
nyilvános felolvasások rendezésére a múlt gyűlésen kiküldött bizottság 
megbízatásában eljárt, s a felolvasások második cziklusa immár meg 
is kezdődött, mely szerint Körösi Sándor „F iu m e i népszokások“, dr. 
Berglioffer J ó z se f „M átyás k irá ly  u d va ra “, dr. R ic h tm a n n  M ór „ A  nők  
társadalm i helyzete élet és lé lek tan i tekin tetbő l“ és Zam bra  Péter 
„D ante R a ven n á b a n “ ez. felolvasásokat fognak tartani.

Ezután mint örvendetes tényt jelenté az elnök, hogy körünk
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munkásságát az illetékes körök, tekintélyes szakemberek figyelmükre 
méltatják, s elismerő, helyeslő szavakkal buzdítanak bennünket. így 
legközelebb dr. Beöthy Zsolt, egyetemi tanár intézett hízelgő nyilat
kozatot dr. Berghoffer Józsefhez múlt gyűlésünkön tartott felolvasására 
vonatkozólag.

Tárgyalás alá kerülvén a beszterczebányai ta n á r i körnek  a fize
tés rendezéséről szóló törvényjavaslatra vonatkozólag kibocsátott s ne
künk is megküldött kö rira ta , a gyűlés erre vonatkozólag a következők
ben állapodott meg:

a) Nem fogadjuk el a beszterczebányai kör első indítványát, 
mely szerint az iskola belső életére káros hatású volna, ha egy és 
ugyanazon iskola rendes tanárainak egy része a többinél magasabb, 
vagy alacsonyabb rangosztályba tartoznék. Mi inkább kívánatosnak 
tartjuk, hogy az évek hosszú során át működő öregebb tanárok a 
rangbeli előlépés reményétől ne legyenek megfosztva.

b) Egyhangúlag elfogadjuk a második pontot, mely szerint a 
tanári testületek állandóságát veszélyeztetné, ha némely város közép
iskolai tanárai a többinél magasabb rangosztályba tartoznának.

c) Egyhangúlag elfogadjuk a harmadik pontot, mely a felsőbb 
leányiskolák középiskolai’ képesítésű tanárait ugyanabban a rangosz
tályba kívánja helyezni, mint a középiskolai tanárokat.

d) A negyedik pontot olyformán módosítjuk, miszerint óhajtjuk, 
hogy a szolgálati pragmatika mennél előbb életbe lépjen, de azért 
ne legyen ettől függővé téve a fizetések rendezésének ideje.

e) Az ötödik pontban kifejezett véleményt, mely szerint az 
ötödéves pótléknak bizonyos esetben személyi pótlékká változtatása 
kárára válnék a tanításnak s a tudománynak, egyhangúlag elfogadjuk.

Egyébiránt függetlenül a beszterczebányai kör határozataitól, 
ez alkalommal is kifejezést adunk annak a méltányos kívánságunknak, 
hogy — Fiume kivételes helyzetét s az itt uralkodó drágaságot tekintve 
— budapesti kartársainkkal mindenben egyenlő elbánásban része
süljünk.

Ezután Cs. P app  József köri tag folytatta a múlt gyűlésen 
megkezdett felolvasását „a leányok középfokú tanításáról.“ A tudósítás 
e részét legközelebb közöljük.

V E G Y E S E K .

A BENCZÉSEK ÚJ FŐAPÁTJA.
A herczeg-primás távozásával megüresedett benczés főapáti székre 

a rend tagjai folyó évi február hó végén tartott választó káptalanuk alkal
mával a kormány és a Felség számára megtették hármas jelölésüket s a 
három jelölt közül első helyre Fehér Ipoly szegedi főigazgatót kandidálták. 
A bizalom a nevezett férfiú iránt oly általános volt, a milyen eddigelé való-

/
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ban hallatlan jelenség vala a benczéseink életében. Előre lehetett látni, hogy 
királyunk is szentesíti a rendnek óhaját s csakugyan inárcz. 21-én leérkezett 
a ministeriumba a legfelsőbb helybenhagyás, mely szerint benczéseink új 
feje a mindnyájunktól jól ismert tanféríiú: Fehér Ipoly leszen, kinek élete 
folyása oly annyira egybeforrott a magunk sorsával, hogy kedves köteles
séget teljesítünk, midőn a kitüntetettnek, mint egyesületünk régi buzgó 
tagjának eddigi életét és működését közlönyünk szokott rovatában olvasóink 
előtt bemutatjuk.

Fehér Ipoly Kálmán 1842. febr. 10-én született Hontmegyében Visken, 
hol atyja gazdatiszt volt. Kora árvaságra jutva, elemi iskoláit rokonainál 
Nagymegyeren (Csallóközben), a középiskolákat pedig Komáromban és 
Győrött végezte. 1858-ban lépett a benedek-rendbe, a hol tanári és papi 
kiképzését nyerte, s már növendék korában jelét adá a physikai szakra 
való rátermettségének, a melyet tanára, Kruesz Krizosztom (későbbi főapát) 
fejlesztett ki benne. 1865-ben szentelték pappá, s a következő évben 
a physika és mathematika tanításával bízták meg Pannonhalmán. Csakhamar 
megszerezte a középiskolai tanári képesítést s 1874-ig a mondott minőségben 
a rendi növendékek oktatásával szolgálta a tanítás ügyét. Erre az időre 
esik irodalmi munkásságának jó része s a közügyek terén kifejtett tevé
kenysége. 1871-ben kiadja kőnyomatban „A felsőbb mennyiségtan elemei“ 
ezímű munkálatát, 1872-ben pedig közrebocsátja „Kísérleti Természettanát“ 
(azóta hét kiadást ért), s ez a müve szaktárgya tankönyvirodalmában 
egyszerre ismertté tette nevét rendszerének világossága, ügyes szerkezete 
s főkép könnyed és magyaros előadásmódjánál fogva. Egyéb munkái 
nagyszámú czikkein kívül: Vegytan felsőbb osztályok számára (három 
kiadásban) s kisebb Vegytan alsó osztályok számára (két kiadásban). 
Ó szerkesztette továbbá a Győrmegye és város egyetemes leírását, valamint 
a magyar orvosok és természetvizsgálók 1874-iki győri nagygyűlésének 
napi lapját és évkönyveit, a mikor mint a nagygyűlés titkára, lelkes műkö
désével általános figyelmet és elismerést aratott. — 1874-ben az esztergomi 
fögymn. igazgatójává nevezték ki, a hol a reá bízott intézet vezetésével 
a kormány előtt is elismerést vívott ki magának úgy annyira, hogy 1881-ben 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, 1882-ben pedig a szegedi tankerület 
kir. főigazgatóságát nyerte el. Főigazgatói tevékenysége sokkal ismertebb 
olvasóink előtt, hogysem bővebb jellemzésre szorulna. Elég legyen csupán 
annyit mondanunk, hogy mint kezdettől fogva mindenütt, a hova állították, 
úgy ott is a rend, pontosság és igazságos szigorúság voltak jelszavai 
minden melléktekintet félretevésével. A kerületébe tartozó intézetek képét 
és színvonalát részint a tanitás szellemének fokozásával, részint számos 
új épület emelésével vagy a régiek átalakításával annyira megváltoztatta, 
hogy tankerülete immár teljesen új alakot öltött. Ezen irányban szerzett 
érdemeinek elismeréséül nyerte 1884-ben a kir. tanácsosi rangot. — Tanügyi 
és tudományos ismereteit nagy mértékben gyarapították külföldi tanul
mányútjai. Ugyanis tanárságának kezdete óta talán egy év sem múlt el 
úgy tőle, hogy megtakarított fillérein, sokszor nagy önmegtagadás árán is, 
hosszabb külföldi utakat nem tett volna. Bejárta majdnem egész Európát
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s némely országban több ízben is megfordult. E tekintetben társaira is 
fölötte buzdítólag hatott, gyakran kiemelve elöttök az utazás sokoldalú 
hasznát és elmetermékenyítő hatását. Főigazgató korában pedig (1885.) 
Trefort miniszter megbízásából nagyobb tanulmányutat tett Bajorországban 
s ekkor szerzett tapasztalatainak gyümölcse lön „A bajor középiskolák 
szervezete és eljárása“ cziinű terjedelmes műve. 1889-ben irta a közoktatási 
tanács reformjáról szóló tanulmányát, ugyanezen évben pedig újólag 
a közokt. miniszter megbízásából Szerbia és Bulgária közokt. ügyét tanul
mányozta, s erről is beszámolt „Szerbia középiskolái“ czímü munkálatával, 
a mely szerb fordításban is megjelent, és „Bulgária közoktatásügye“ czimű 
ismertetésével. Szerbiai tanulmányutjában megszerezte a szerb kormány 
bizalmát, melynek eredménye lett a szerb Szent Száva-rend középkereszt
jével való kitüntetése. Utazásai alkalmával érintkezett Bajorország, Svéd
ország, Szerbia, Bulgária és Törökország közokt. minisztereivel. Szerepet 
játszott hazai közoktatásügyünk felsőbb köreiben is, mert széleskörű 
tapasztalatai főigazgató-társai közt is kiváló helyet juttattak számára.

Nem szükséges tüzetesen leírnunk társadalmi tevékenységét, melyet 
állásából, folyólag kifejtett, mindenütt tekintélyt és elismerést szerezve 
állásának s a benczés névnek. Komoly és finom társalgása, sokoldalú 
ismeretei s éles Ítéletei a társadalmi életben is kiváló helyet biztosítottak 
neki, úgy hogy magas állású egyházi és világi férfiak fontos ügyekben 
nem egyszer fordultak hozzá tanácsért.

Bár rendjétől egy idő óta távol élt, soha sem feledkezett meg róla, 
a mennyiben a rendi tanácskozmányokban mindig részt vett s rendtársaival 
az érintkezést folyton-folyvást fentartotta, a benső viszonyt velők szorgal
masan ápolta. Azért a lelkesedés a rend tagjaiban nöttön nőtt iránta, 
úgy hogy akár össze se jöttek volna szavazásra : oly egyöntetűen nyilat
koztak jelöltsége felől mindjárt a herczegprimás bucsuzása alkalmával. 
Szerzetébe a szigorú kötelességérzet és munkásság szellemét viszi s azt 
a szilárd elhatározást, hogy tekintélyes állásában középiskoláink ügyét 
tőle telhetőleg támogatni, emelni fogja. Ezután is minden izében közép
iskolai tanférfiu fog maradni s a prímással egyetemben igaz, hű barátunk 
leszen ügyeink védelmében. Azért most nem is búcsúzunk el tőle, hanem 
sok szerencsét kívánunk neki új állásában, hogy rendje- és egyházmegyé
jének kormányzásában eltalálja a helyes utat, tudjon társainak vezére 
s egyúttal szerető atyja lenni. — s—n.

Jubileumok. D r. Corzan Gábor 25 éves igazgatói jubileuma. Február 
hónap közepe táján összegyűlt a budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasium 
ifjúsága, össze annak tanári kara, hogy csendben, a nyilvánosság teljes 
kizárásával, tisztán szive sugallatának engedve megünnepelje szeretett vezé
rének 25 éves igazgatói jubileumát. S turm  VIII. oszt. tanuló egy igen szép 
beszéddel tolmácsolta az ifjúság érzelmeit, melyekkel körülveszi szeretett 
igazgatóját; Kürz Antal tanár pedig szemlét tartva a küzdelmes 25 év fölött 
elismeréssel adózott az igazgató szakavatott, tapintatos s közelismerésben
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részesülő vezetésének. Este a testület jelenlegi s a fővárosban tartózkodó 
volt tagjai az „Arany sas“-nál igen sikerült kedélyes társas-vacsorára 
gyűltek össze, hol a komoly és tréfás toastoknak egész sora emelte a jó 
kedvet. — Kívánjuk szívből az általános szeretetnek örvendő igazgatónak, 
hogy intézete élén még számos éven át szolgálhassa a magyar tanügyet. 
I. r. — Könyöki József, pozsonyi főreáliskolai rajztanár, narmincz- 
éves jubilaeumát ülték meg barátai és tisztelői. Könyöki igen érdemes 
pályát futott meg mintképiróművész, professorés régiségbuvár. Aszabadság- 
harcz után olasz ezredbe sorozták, később megválva a katonaságtól, több 
évet töltött Olaszországban, kitűnő mesterektől tanulva a képírást. Harmincz 
év előtt a pozsonyi reáliskolához kerülvén mint rajztanár, munkatársa 
volt Rómer Flórisnak, főkép műemlékek lerajzolásával és restaurálások
ban való részvétellel szolgálván a régiségbuvárlatot. De irodalmilag is 
működött ezen a téren. Könyöki Józseffőképpen a gót stílussal foglalkozik s 
erre vonatkozó rajzai a külföldön is nagy elismerésben részesültek. Számos 
kiállításon nyert kitüntetést. Külső tagja a műemlékek országos tanácsának, 
a pozsonyi jogakadémiában pedig a régiségtudomány magántanára. — 
A jubilánst a főreáliskolában a tanári kar és az ifjúság üdvözölte, majd 
a pozsonyi tanítóintézetek küldöttségei keresték fel, ajándékokkal. Este 
a Zöld fa-vendéglőben banquetet rendeztek tiszteletére, melyen számos pohár
köszöntőben éltették 8 Prém  József tanár alkalmi ódát olvasott fel. A 
banqueten több hölgy is megjelent. — Febr. 16-án ünnepelték meg Nagy
váradon Vidovich  Bonaventura, áll. főreálisk. igazgató 25 éves tanári jubi
leumát is. A derék igazgatót mind a tanári kar, mind tanítványai, mind a 
város értelmisége a legmelegebben üdvözölték ezen a napon. A tanári kar 
a sikerült csoport-képét adta át a jubilánsnak. A szokott banketten lelkes 
felköszöntőkben nem volt hiány.

Ministeri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
K önyöki József, pozsonyi állami főreáliskolai rendes tanárnak a tanügy, 
művészet és a közügyek terén 30 éven át kifejtett buzgó tevékenységéért 
elismerését nyilvánította.

Halálozások. Szabó József, selmeczbányai kir. kath. nagygymn. tanár 
márczius 7-én éjjel 11 órakor hosszas szenvedés után meghalt korának 39., 
tanárságának 9. évében. A boldogult hült tetemei márczius 9-én délután 
3 órakor tétettek a kegyestanítórendi társházból a budai-temetőbe örök 
nyugalomra. — A szatm ári kir. kath. főgymnasium tanári testületé mély 
fájdalommal tudatja szeretett kartársának, G yurits A nta lnak, kiérdemült 
főgymnasiumi tanárnak, hites ügyvédnek, a tudomány és művészet cs. és 
kir. arany érme birtokosának, a római arcadiai társulat tagjának, a tudós 
Írónak munkás élete 73., harmincz évi lelkiismeretes tanárkodása után 
megérdemelt nyugalmának 3. évében, a szentségekben való részesülés után 
f. é. márczius hó 1-én reggeli 2 órakor történt csendes elhunytál. Nyugod
janak békében!
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Schliemann ásatásai. Ez a czíme a M. Tud. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata ez évi első kötetének. Szerzője Schuchhardt Károly, a hannoveri 
Kestner-múzeum igazgatója, kit Brockhaus, a lipcsei kiadó arra kért föl, 
hogy Schliemann kutatásait Trója, Tyrins, Mikéne, Orchomenos és Ithaká- 
ban, a mai tudomány világánál, tárgyias előterjesztésben ismertesse meg a 
müveit olvasó közönséggel. Az első kiadás 1890-ben jelent meg s 1891-ben 
már új kiadásra volt szükség. A mű közel 30 ívre terjed, s két arczkép 
(Schliemanné és nejéé), hét térkép és tervrajz (Troas, kettő a trójai várról, 
Argolis, a tyrinsi felső vár, a mikénei vár és Ithaka), továbbá 321 a szöveg 
közé nyomott ábra díszíti. Az I. fejezet Schliemann érdekes és tanulságos 
életrajzát, a II. Trója történetét, helyszínrajzát, a hissarliki ásatásokat, a 
legrégibb várost, a második városnak, a homerosi Trójának épületeit, a 
második város egyes leleteit, a harmadik megtelepülést, a római Iliont, 
a skamanderi síkság sírhalmait és Trója lakóit, а III. Tyrins fekvését és 
történetét, Mikénéhez való viszonyát, a palotát, a várfalakat, kapukat, s az 
egyes leleteket, а IV. a mykénei vár fekvését és erősítését, az alsó várost, 
a kupola-sírokat, az akna-sírokat, síremlékeket s az egyes sírok leleteit 
egymáshoz való viszonyukat, az V. a mykénei palotát, az alsó városi 
sírokat, Amyklét. а VI. Schliemann kisebb ásatásait: Orchomenost, Ithakát 
Írja le s végre az utolsó fejezet, mindezek alapján, igen érdekes történeti 
áttekintést ad a görög hőskorról. — A magyar fordítást Öreg János, 
debreczeni főiskolai tanár, Lubbock őstörténelmi munkájának fordítója 
végezte s az eredetivel H am pel József, a nemz. múzeum régiség-osztályának 
őre hasonlította össze. — A magyar kiadás április hó folytában kikerül a 
sajtó alól s a Vállalat pártoló tagjainak azonnal megkiildetik. — Űj aláírók 
e művet a Vállalat 1890—92-iki cyklusának többi tizenegy kötetével (Badics, 
Barthélemy-Saint Hilaire, Dante, Heinrich Gusztáv, Paul Janet, Eambaud, 
Ribbeck) együtt összesen 15 írtért rendelhetik meg a Magyar Tud. Aka
démia Főtitkári hivatalnál.

Pályázatok. A  m unkácsi állam i gym nasium nál a VII-ik osztály fel
állítása folytán a jövő 1892/93-ik tanévvel betöltendő a) magyar és latin
nyelvi, b) természettan-mennyiségtani tanári állásokra ezennel pályázat 
hirdettetik. A pályázat határideje ápril 15. — A  soproni állam i föreál- 
iskolánál a jövő 1892/93-ik tanév kezdetével betöltendő ábrázoló mértani és 
mennyiségtani tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik. A pályázat lejár 
ápril 15. — A  soproni állami főreáliskolánál a jövő 1892/93-ik tanév kezde
tével betöltendő magyar- és németnyelvi tanári állásra pályázat hirdettetik. 
A pályázat határideje ápril 15. — A  budapesti V I. kér. állami reáliskolánál 
a jövő 1892/93-ik tanév kezdetétől betöltendő a) német- és magyarnyelvi, 
b) szabadkézi rajzi, c) természetrajz-földrajzi tanári állásokra ezennel 
pályázat hirdettetik. Ez állások mindenikével rendes tanárnak 1500 frt 
fizetés, 300 frt lakpénz és 100 frt ötödéves pótlék, helyettesnek pedig 
1000 frt évi díj jár. A pályázat lejár ápril 30-án. — A  debreczeni állami 
föreáliskolánál a jövő 1892/93. tanév kezdetével betöltendő : a) mennyiségtan- 
természettani, b) magyar- és német nyelvi, vagy magyar- és franczia-
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nyelvi tanári állásokra ezennel pályázat hirdettetik. E két tanári állás 
mindenikével rendes tanárnak 1200 írt fizetés, 200 frt lakpénz és 100 írt 
ötödéves pótlék, helyettesnek pedig 800 frt évi díj jár. A pályázat határ
ideje ápril 15. — A fehértemplomi állami fögym nasium nál betöltendő törté
nelmi és földrajzi tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra rendes 
tanárnak 1200 frt fizetés, 200 frt lakpénz és 100 frt ötödéves pótlék, helyet
tesnek pedig 800 frt évi díj jár. A pályázat ápril 30-án jár le.

PÁLYÁZAT.
A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceumban a tornatanítói állomás 

a jövő tanév kezdetével betöltendő. Az adandó heti órák száma 16, 
a díjazás 600 frt. Pályázhatnak oklevéllel biró egyének vallásra 
való tekintet nélkül. A kellően felszerelt folyamodványok f. évi 
április hó 20-ig a lyceumi igazgatósághoz beküldendők.

Pozsonyban, 1892. márczius hó 5-én.
I)r. Samarjay Károly,

a pozsonyi ág. h. ev. egyházközség felügyelője.

PÁLYÁZAT.
A bonyhádi ág. h. ev. algymnasiumnál egy rendes tanári 

állásra a következő föltételek mellett pályázat hirdettetik:
1. Főtárgy a magyar nyelv, melléktárgy a latin nyelv, esetleg 

a történelem.
2. Ha a pályázó oklevéllel bir és mint rendes tanár mű

ködött, rendes tanárnak választatik próbaév nélkül; ha oklevéllel 
bir, de mint rendes tanár alkalmazva nem volt, rendes tanárnak 
egy próba évvel; ha oklevéllel nem bir, csak segédtanárnak, de 
azzal az ígérettel, hogy egy évi sikeres működés és az oklevél 
megszerzése után már a második évben rendszeresíttetik.

3. A rendes tanár évi 1000, a segédtanár évi 800 frt fize
tésben részesül.

4. A megválasztott az algymnasium nyugdíjintézetének és a 
dunántúli egyházkerület gyámintézetének kötelezett tagja.

5. Pályázhat minden protestáns tanférfiú és a megválasztott 
f. é. szept. 1-jén tartozik állását elfoglalni s fizetését is ez időtől 
húzza előre fizetendő 5 egyenlő részletben.

A kik pályázni szándékoznak, felhivatnak, hogy kellőképen 
felszerelt és «Az isk. nagy bizottsághoz» intézett folyamodványaikat 
f. é. május 31-ig nyújtsák be az algymnasium igazgatóságánál.

Bonvhád, 1892. márcz. 28-án.
Az elnökség megbízása folytán :

Gyalog István, 
igazgató.



Nagy tliazohlevél. Legfelsőbb elismerés.

RATH MÓR
k ö n y v k i a d ó - h i v a t a l a  é s  k ö n y v k e r e s k e d é s e

B udapest, G izellatér, a H aas-p alotáb an .

A középtanodák szíves figyelmébe ajánlom,
hogy az illető czégekkel mindazon kiadványaiknak előnyös és gyors szállítására 
nézve közelebbi összeköttetésbe léptem, melyek a nm. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter legközelebb közrebocsájtott következő füzetében ajánltatnak: 
„Útmutatás a görög és római irók olvastatásánál és a történet tanításá

nál szükséges szemléltető eszközök beszerzéséhez.“
Ezek próbakötetei és füzetei, úgy illustrált részletes prospectusai a t. igaz

gató vagy könyvtárnok urak rendelkezésére állanak ingyen és bérmentve ; könyv- 
kereskedésem pedig postafordultával szolgál közelebbi tudósításokkal ezen segéd
eszközök lehető legkönnyebb és legczélszerűbb beszerzésére nézve.

Ezen alkalommal bátorkodom saját kiadásaim közül szinte a lehető 
legelőnyösebb beszerzési feltételek mellett ajánlani:

A Történelmi Életrajzokat, melyek a fentebbi füzetben ajánlva vannak. 
Továbbá a földrajzi, természetrajzi, természettani tanításra alkalmas 

szemléleti műveket, térképeket, fali táblákat stb. gazdag választékban; saját 
kiadásaim közül az e czélra alkalmas, sok száz illustrátióval és nagybecsű 
eredeti térképekkel ellátott utazási műveket a következő szerzőktől : Stanley, 
Jephson, Holub, gróf Teleki Sámuel, Hübner stb. Végre középtauodai és 
egyéb iskolai könyvtárak, úgy az önképző, ifjúsági és más művelődési körök 
számára szintén a legelőnyösebb feltételek mellett ajánlom kiadásaim közül: 

Arany János összes és hátrahagyott műveit többféle kiadásban.
B. Eötvös József összes müveit többféle kiadásban.
Shakspere új illustrált nagy díszkiadását Csiky bevezetéseivel és jegy

zeteivel, 6 Quarto kötetben vagy 120 füzetben, úgy az egyes alkalmas szín
darabokat ezen nagy vállalatból.

Az úgynevezett „Olcsó családi könyvtárt“, melyből immár egyforma 
díszes 8-rét alakban nagy betűkkel nyomtatva 80 kötet jelent meg díszesen 
kötve. — Ezen szerfelett jutányos vállalat keretében számos magyar és külföldi 
remekíró és csupán válogatott elévületlen értékű magyar és külföldi — kü
lönösen Praemiumokra is szerfelett alkalmas — mű adatik ki.

Dr. Bozóky Alajos, Római világ. Művelődéstörténeti rajzok a császárság 
fénykorából Friedlaender, Jung, Bender és mások művei nyomán, számos kép
pel díszített czimű jeles művét 2 kötetben, új jutányos kiadásban.

Benvenuto Cellini Önéletírását, számos illustrátióval, a Renaissance 
irodalom classicus nagyérdekű művét 2 kötetben.

Benyovszky Móricz, a XVIII század egyik legnagyobb felfedezőjének, 
Cook kortársának emlékiratait és életrajzát számos illustrátióval és térképpel 
4 kötetben.

Deák Ferencz emlékezetét 2 kötetben (összes leveleivel és beszédeinek 
és államiratainak gazdag szemelvényeivel).

A Csengery és Gyulai-féle Budapesti Szemlét potom áron, a Kisfaludy- 
társaság pártolói könyvtárát, Toldy Ferencz összegyűjtött müveit és számos 
más kitűnő tudományos és szépirodalmi művet részben leszállított árakon, 
úgy minden más kiadó vagy antiquarius által hirdetett műveket

a * ~  Különösen figyelmeztetem a t. igazgató és könyvtárnok urakat, kik 
üzletemmel összeköttetésbe lépnek, hogy hajlandó vagyok Arany János művei
nek régi bármely kiadásait az új teljes 12 kötetes végleges kiadással,

Shakspere szinműveinek régi 8-rét kiadását az új javított és jegy
zetekkel ellátott Quarto kiadással,

B. Eötvös József müveinek egyes köteteit az új teljes 16 kötetes 
végleges kiadással méltányos felülfizetés mellett, olvasott, bekötött és 
használt állapotban is. becserélni.

Kérem tehát szívesen az igazgató és könyvtárnok urakat egész bizalom
mal hozzám fordulni — tapasztalni fogják, hogy előnyösebb feltételekben senki 
által sem részesíttethetnek.



HORNYÁNSZKY VIKTOR
BEL- ÉS KÜLIRODALMI KÖNYVKERESKEDÉSE 

(Budapesten, a  jM. Tud. Akadém ia épületében).

B udapest, 1892. április elején.

Mélyen tisstelt tanár úr!

Bátorkodunk szives figyelmébe ajánlani

SZINNYEI JÓZSEF
kolozsvári egyetemi tanárnak s a M. Tud. Akadémia lev. tagjának 
kiadásunkban megjelent tankönyveit, a melyeknek hasznavehetőségé- 
r ő l  az a körülmény tanúskodik, hogy a középiskolák háromnegyed 
részénél több tanintézetben használtatnak. A tankönyvek, a melyek 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter űr egyik újabb ren
deletében kifejezett óhajtásának megfelelőleg, ezentúl csak b e k ö tv e  
kerülnek forgalomba, a következők:

ISKOLAI MAGYAR NYELVTAN
MONDATTANI ALAPON.

I. RÉSZ. A középiskolák I. osztálya számára. H atodik  k iadás. Ára, egész
vászonkötésben. 8 0  kr.

ISKOLAI MAGYAR NYELVTAN
MONDATTANI ALAPON.

II. RÉSZ. A középiskolák II. osztálya számára. N egyedik k iad ás. Ára, 
egész vászonkötésben, 6 0  kr.

A középiskolák III. osztálya számára készült a
R E N D S Z E R E S  M A G Y A R  N Y E L V T A N .

H arm adik  k iadás. — Ára, egész vászonkötésben, 1 frt 4 0  kr.

A MAGYAR NYELV 1IENDSZERE
RÖVID ELŐADÁSBAN. — Ára, egész vászonkötésben, 7 0  kr.

M A G Y A R  O L V A S Ó K Ö N Y V .
I. RÉSZ. A középiskolák I. osztálya számára. H arm adik  k iadás. Ára,

egész vászonkötésben, 1 frt 10 kr.

MAGYAR OLVASÓKÖNYV.
II. RÉSZ. A középiskolák II. osztálya számára. M ásodik k iadás. Ára,

egész vászonkötésben, 1 frt 10 kr.

M A G Y A R  O L V A S Ó K Ö N Y V .
III. RÉSZ. A középiskolák III. osztálya számára. M ásodik k iad ás. Ára.

egész vászonkötésben, 1 frt 4 0  kr.



A t. tanár urak könnyebbsége kedvéért közöljük itt a fönnebbi tanköny
vek engedélyezésének számát és keltét:
Iskolai magyar nyelvtan. I. Rész. 6. kiad. ]1 53,163.

Iskolai magyar nyelvtan. II. Rész. 4. kiad. |1 1891. в‘г" л'

Rendszeres magyar nyelvtan. 1608.
1890. SZ* a#

Magyar olvasókönyv. I. Rész. 3. kiad. I
53,168. 
1891Г SZ- a-Magyar olvasókönyv. II. Rész. 2. kiad.

Magyar olvasókönyv. III. Rész. 2. kiad. 1
A magyar nyelv rendszere. 38,219.

1887. SZ- a’

Ugyancsak a mi kiadásunkban jelent meg:
KÖZÖNSÉGES SZÁMTAN.

KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA

BÉKÉSI GYULA, ILLÉS GYULA,
kir. tankerületi főigazgató. f ö g j m n a s i u m i  t a n a  r.

I. füzet a középiskolák első osztálya számára...................................  —.60 ki*.
II. füzet a középiskolák második osztálya számára................. .........  —.SO kr.

III füzet a középiskolák harmadik osztálya számára.......................... — .60 kr.

KÖNYVVITELTAN
REÁLISKOLÁK SZÁMÁRA.

Egyszerű könyvvitel, alkalmazva kereskedelmi és ipari üzletekre.
A  vallás és kösokt. ni. k ir . m in is te r iu m  m egbízásából és u ta sítá sa  szerin t

irta
N O V A K  S Á N D O R ,

a budapesti keresked. akadémiában a könyvvitel 
és keresked. számtan rendes tanára.

Nagy 8-adrét, 8 iv, ára.................................................................................. 1 frt
E hiányt pótló tankönyv ügyében a nagymélt. vallás- és közoktatás

ügyi m. kir. miniszter úr a tanker, kir. főigazgatóságokhoz 11.982. sz. a. 
rendeletet bocsájtott, melyben a tanterv melléklése mellett a könyvvitel
tannak a reáliskolákban való tanitása iránt intézkedik. («Budapesti Közlöny» 
1891. évi 73. szám.)

I?8 9 i~>' sz' a‘ enSedélyezett tankönyv.

KERESKEDELEMISME.
Dr. SEBESTYÉN JENŐ,

a budapesti keresked. akadémia tanára.
MÁSODIK KIADÁS.

Ára egész vászonkötésben.................................................................  1 frt 20 kr.
Végül kijelentjük, hogy azon esetben, ha t. Tanár úr e könyvek vala

melyikét az iskolában tankönyvül használtatni szándékozik, szívesen szolgálunk  
m u ta tvány-példánynya l. Azon tanár uraknak, kik tankönyveinket már alkalmaz
ták az iskolában, m in d en  ú j kiadásból küldünk példányt, ha erre felszólíttatunk.

Kiváló tisztelettel
H o r n y á n s z k y  V i k t o r

könyvkereskedése 
(a M. T. Akadémia bérházában).
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A  t a n k ö n y  v m e g l i a t á r o z á s o k n á l  s z i v e s  f i g y e l e m b e  a j á n l v a !

A  m in is z te r i  e n 
g e d é ly e z é s  sz á m a

LAMPEL  RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
c s . é s  kir. udv. k ö n y v k er esk ed és  k ia d á sa

BUDAPESTEN, Andrássy-út 21. sz. alatt.
M últ év á p r ilis  havában  k iado tt közép isko la i ta n könyvekről szóló jegyzékünk  
megjelenése óta, a  következő középiskolai tankö n yve in kre  nézve érkeztek le 
eddigelé a z  u j vagy újabb engedélyezésre vonatkozó m in is z 
teri rendeletek. A z ezentúl érkező engedélyezési szám ok esetről 

esetre kü lön  fognak közöltetni.

Asbóth-Hankó. Chémia, keresk. akadémiák számára .
Baróti-Csánki. Magyarország története. írt 1'—, kötve 
Báthory Nándor. Állat- és növénytan, reálisk. számára,

II. kötet 2. kiadás. írt 1'20, kötve.......................
Dr. Cherven-Schneider. Földrajz reáliskolák számára.

II. kötet 3. kiadás..................................................
Dr. Cherven Flór. Az osztrák-magyar monarchia föld

rajza. 5. k ia d á s ..................................................
Cicero de officiis ed. Csengeri. (Biblioth. Scriptorum

ed. Thewrewk).......................................................
Dávid István. Latin olvasó- és gyakorlókönyv, Schultz-

Dávid latin nyelvtanához. 6 kiadás.......................
Deme Károly. Magyar nyelvtan................................
Endrei Ákos. Német stílusgyakorlatok.......................
Felsmann József. Német olvasókönyv. II. kötet 9. kiad.

— — Ugyanaz. III. kötet 5. kiadás.......................
— — Ugyanaz IV. kötet 4. kiadás.......................

Forrai Soma. Gyorsirászata I. rész. 6. kiadás . . .
Forrai Soma. Gyorsirászata II. rész .......................
Goethe. Iphigeniája. Magyarázta H araszti G yula  (Német

Írók tára)................................................................
Horatii Carmina ed. Pozder. (Biblioth. Scriptorum ed.

Thewrewk)...........................................................
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan. 28. kiadás . . . .
Dr. Jancsó Benedek. Magyar irodalmi olvasmányok a 

görög nyelv pótlásául I. k ö t e t ...........................
— — Ugyanaz. II. k ö te t .....................................

Dr. Katona Lajos. Német olvasókönyv a gymnasiumok
III. osztálya szám ára.........................................

Mendlik-Dr. Schmidt. Rajzoló geometria a gymna
siumok I—II. oszt. számára. 2. kiadás..................

Noel-Bartos-Chovancsák. Franczia nyelvtan I. rész.
frt 1 — , k ötve....................................., . . .

Schiller. Die Jungfrau von Orleans. Magyarázta B auer
S im on  (Német Írók tá r a ).....................................

Dr. Szterényi Hugó. Ásványtan a gymnasiumok IV. oszt.
szám ára................................................................

(Kristályminták hozzá, 26 minta és szöveg 24 kr.)
Vaszary Kolos. Világtörténelem. I. kötet 8. kiadás

— — Ugyanaz. III. kötet 4. k ia d á s ..................
Visontay—Borbás. Egyetemes földrajz, 18. kiadás. . :

frt 1-— 52.610— 1891
» 1-20 21,146—1891

» 140 8,162-1892

¥ 1. c
ó о 48,753-1891

¥ 1. О 20,472—1891
¥ 1. G

O 4,307—1892

» 1-20 4,756-1892
» —-60 51.646-1891
» 1-20 51.008—1891
» —'90 49 936—1891
> —'90 19 282-1891
» 1 — 49.936-1891
» —-60 38 577— 1891
» —■'60 42,232-1890

» —-зо 32,118-1891

» —'80 53.881-1891
» 1 — 10.203 —1892

» 1-20 17.976-1891
» 1-40 43 290—1891

» 1 — 34,314-1891

• 1-20 49,936-1891

» 1-20 18 959-1891

» —'50 53 881—1891

» 1'20 18.887-1891

» 1-30 52.032—1891
» 1-50 52,032-1891
» —'96 31,081-1891



EMLÉKIRATUNK A TANÁRI FIZETÉSEK ÜGYÉBEN.

Mélyen tisztelt képviselőház!

Az Országos Középisk. Tanáregyesület nevében mély tiszte
lettel fordulunk a törvényhozáshoz, kegyeskedjék bennünket meg
hallgatni s kéréseinket bölcs elhatározása tárgyává tenni.

A «Törvényjavaslat az állami tisztviselők, altisztek és szol
gák illetményeinek szabályozásáról» a középiskolák (gymnasiumok 
és reáliskolák) és középfokú intézetek (felső leányiskolák, közép
ipariskola) tanárait is magába foglalván, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek április 11. és 12. napján tartott nagygyűlése, 
mely alapszabályainknál fogva jogosítva van az egész egyesület 
nevében szólani s melyre az ország minden részéből több mint 
200 tanár gyűlt össze, a törvényjavaslatnak a tanárokra vonat
kozó intézkedéseit tárgyalta s egyhangúlag azokat az aggodal
makat s kéréseket tette magáévá, melyeket a következőkben bátor
kodunk a törvényhozás színe elé hozni.

A törvényjavaslat nagyfontosságú mozzanat a magyar közép
iskolai tanárság történetében, mert kétséget nem szenved, hogy 
hosszú időre szabályozza illetményeinek kérdését. Régóta várjuk 
e szabályozást. Több ízben s legutoljára tavaly folyamodtunk a 
törvényhozáshoz is helyzetünk javítása végett, melynek nyomasztó 
volta sülyedéssel fenyegeti a magyar tanárságot. A magyar tanár 
jelenleg a legrosszabbul fizetett tanár a művelt államokban; nem 
szólva Ausztriáról, Németországról, Francziaországról, még Horvát
ország is jobban fizeti tanárait, kétszáz forintos quinquenniumo- 
kat adván meg nekik. Kétségbevonhatatlan tény is, hogy ez a 
pálya nem vonzza már többé sem a jobb tehetségeket, sem a jobb 
osztályokat. Az egyetemeken a tanárjelöltek száma évről-évre
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fogy, a vizsgálatokon pedig a meg nem  felelők száma évről-évre 
nő. Az utolsó évben Budapesten s Kolozsvártt mindössze 32 tanári 
oklevelet lehetett kiadni. Egy testület, mely mennyiség s minőség 
dolgában oly elégtelen módon egészíti ki magát, a sülyedés veszé
lyének néz elébe. Egy ideig a sülyedés mesterséges úton eltakar
ható, de azután annál érezhetőbbé válik. A jó tanár pedig pótolhat 
mindent, míg őt magát semmi sem pótolhatja, se kitűnő szervezet 
se szép épület, se jó fölszerelés, sem a legjobb tankönyv.

A helyzet jelenleg az, hogy a tanári pályára kell öt évi tanul
mány az egyetemen, három nagy állami vizsgálat, az alap- 
vizsgálat a második, a szakvizsgálat a negyedik, a paedagogiai 
vizsgálat az ötödik év végén. Azután következnek a helyettes 
tanári évek, melyek némelyiknél 5—7 évet is kitesznek. Mire valaki 
rendes tanárrá lesz, többnyire 27—30 éves kort ér el. Akkor kap 
a vidéken 1200 frt fizetést és 200 frt lakásbért, a fővárosban 
1500 frt fizetést és 300 frt lakbért. Mellőzve a lakásbérnek szembe
tűnően elégtelen voltát, a fizetésbe, mint kezdetbeli fizetésbe bele 
törődnénk. Nem vagyunk követelők és jól tudjuk, hogy a többi 
állami tisztviselők sincsenek jobb helyzetben, mint mi. De egy 
egész hosszú életen át fizetésünk csak öt egyszáz forintos quin- 
quenniummal növekedik. Ez a mi előléptetésünk. Ez az aequivalens 
egy egész élet megfeszített munkásságáért. Ez jutalmunk s buzdí
tásunk. A tanári pályán alig van előléptetés. Az igazgatóság nem 
előléptetés, mert a legkitűnőbb tanár se való mindig igazgatónak. 
Itt azért megszűnik minden analogia a többi állami tisztviselők
kel, mert hasonló előkészültségű állami tisztviselő nincsen, a kinek 
a jövője oly kilátástalan volna, mint a tanáré.

Kell-e ezek után arról szólnunk, hogy a tanár nem érdemli 
meg ezt a sorsot? Hogy hivatása a legislegfontosabbak közé tar
tozik ? Ha csak arra az egyre gondolunk, hogy a rossz tanár rossz 
munkáját nem pótolhatja semmi, már ebből is kitűnik, mily fél
tékeny gonddal kell a tanárság összetétele, szellemének emelése 
érdekében minden lehetőt megtennünk. De várhatunk- e sokat az 
ilyen anyagi gondokkal küzködő testülettől? Nehezünkre esik ily 
panaszokkal a nyilvánosság elé lépnünk, de a jövő érdekében kell 
felszólalnunk. Ily helyzetben nem szabad meghagyni a magyar 
tanárságot. S miképen küzdött a magyar tanárság eddig e bajok 
ellen! Az irodalom, a tudomány, a közélet terén eddig megállotta
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helyét, várva a jobb jövőt, idealizmusában, hazaszeretetében meg 
nem lankadva.

Ezen előzmények után kínosan hatott ránk a törvényjavaslat 
s ennek melléklete «Vallás s közoktatásügyi ministerium». Minden 
reményünk szertefoszlott; sőt ha e törvényjavaslatnak ránk vonat
kozó részletei nem módosíttatnak, a magyar tanár helyzete még 
súlyosabbá válik, mint a minő most. Hogy mit jelent ez a magyar 
tanárságra nézve, az előbbiek után nem kell kifejtenünk. Illetékes 
helyről kijelentették ugyan, hogy egyik-másik sérelmes pont okve- 
tetlenül módosul, mert félreértésen alapul. De nekünk mégis köte
lességünk a törvényjavaslat szövegét s a mellékletet tekintve, aggo
dalmainkat s kérésünket nyíltan, őszintén kifejeznünk.

Az a félreértésből eredt sérelem kétségkívül az ötödéves 
pótlékokra vonatkozik. E pótlékokról a törvényjavaslat 6. §-a oly- 
kép intézkedik, hogy azok tovább is megmaradnak, de csak «ama 
különbözet erejéig», mely az ezentúli tanári fizetés s a mostani 
fizetés +  pótlék közt fennáll, a minek minden kétséget kizáró 
értelme az, hogy a pótlékok oly arányban megszüntettetnek, a 
mely arányban ezentúl a «szorosabb értelemben vett fizetés» emel
kedik. Ennek a §-nak ilyetén való fogalmazása megóvja ugyan a már 
alkalmazott tanárokat fizetésük csökkenésétől, de az ezentúl alkal
mazandó tanárok fizetése, ha a quinquenniumok nagysága s száma 
nem változik, száz forinttal csökken. Minthogy ugyanis a melléklet 
a tanárokat a VIII. és IX. rangosztályba sorozza, ennélfogva ezen
túl a IX. rangosztályú tanár minimális fizetése 1100, maximális 
fizetése 1600, eddig pedig a vidéki tanárnak minimális fizetése 
volt 1200, maximális fizetése 1700. A fővárosi tanár fizetésének 
minimuma volt 1500, ezentúl a VIII. rangoszt. tanár fizetési mi
nimuma 1400, most a maximális fizetés 2000 frt, ezentúl lesz 
1900 frt. A melléklet 9. lapján a «többlet» rovatban fölemlített 
számok azért nem is felelnek meg a valóságnak, mert a quin
quenniumok nincsenek számításba véve. A törvényjavaslat 6. §-a 
tehát, mely a quinquenniumokat tényleg megszünteti «a külön
bözet erejéig», úgy hogy ezentúl a VIII. rangosztálynak legma
gasabb fizetésfokozatához csak egy (1800 +  100 frt) és a IX. 
rangoszt. legmagasabb fizetésfokozatához három (1300 +  300) 
járulhatna: az ezentúl alkalmazandó tanárok fizetését még 
l e s z á l l í t j a ,  a nyugdíjat is csökkenti s azért az eddig is elégtelenül
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fizetett tanárok érdekeire nézve fölötte sérelmesnek mondandó. 
Meg vagyunk győződve róla, hogy fizetésünket leszállítani egyetlen 
egy illetékes tényezőnek sem állhatott szándékában. Ehhez még 
az a furcsaság járul, hogy mivel a melléklet szerint a fővárosi 
tanárok mind a Vili. rangosztályba vannak sorozva, még pedig 
mind 1600 frt fizetéssel, ennélfogva csakis épen a legfiatalabb 
tanárok részesülnek egynéhány évre 100 frtnyi fizetésemelésben, 
a többiek, a régen szolgálók, semmi javítást sem kapnak!

Ezen a bajon a 6. §. olyatén való módosítása segíthet, hogy 
a quinquenniumok igazán fentartatnak, azaz egészen függetlenül 
a fizetési fokozatoktól; tehát ha a tanár magasabb fizetési foko
zatba lép, azért sem megszerzett quinquenniumait nem veszti el, 
sem pedig a jövőben szerzendő quinquenniumokra való igénye 
nem szenved csorbát. E módosítás a legilletékesebb helyről kilá
tásba is helyeztetett.

Sokkal gyökeresebben ellenkezik kivánságainkkal a «mellék
let» amaz intézkedése, hogy a tanárok közt rangkülönbséget 
teremt, egy részüket a VIII., egy részüket még pedig sokkal nagyobb 
részüket a IX. rangosztályba helyezve. A mellékletből kitűnik, hogy 
a fővárosi tanárok mind a VIII., a vidékiek mind a IX. rang
osztályba vannak sorozva. Ez oly ellentétet teremt a főváros s a 
vidék közt, mely a tanügynek nem válhatik hasznára. De ha, a 
mint hallik, a melléklet e számítása tévedésen alapúi és a vidékiek 
közt is lesznek VIII., a fővárosiak közt pedig IX. rangosztálybeli 
tanárok is, a baj nem sokkal kisebb. Ha a fővárosi tanárok egy 
része a IX. rangosztályba helyeztetik, ezek esetleg tiz-tizenöt évig, 
de akár működésük végéig is megmaradhatnak a IX. rangosztály
ban, azaz 1100, 1200, 1300 forint fizetéssel s a megfelelő ötöd
éves pótlékokkal, a mi fővárosi tanári fizetésnek határozottan kevés 
és ismét nagy visszaesést jelentene a mostani állapothoz képest. 
A vidéki tanárokra nézve az a körülmény, hogy egy részük a 
VIII. rangosztályba jut, helyzetüknek határozott s örvendetes javu
lását jelentené. De mily kevesen részesülnének e kedvezményben! 
Ha a gymnasiumokat, reáliskolákat s még a felső leányiskolákat 
számítjuk, a melléklet szerint volna 367 IX. rangosztályű tanár s 
mindössze 62 VIII. rangosztálybeli. Minthogy pedig épen 62 fővá
rosi tanár van, kiknek legnagyobb része mégis csak ezentúl is a 
VIII. rangosztályban maradna, könnyű kiszámítani, hány vidéki
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VIII. rangosztálybeli tanár volna. Ha csak minden vidéki Щгец)е11 
egy-egy nyolczadik rangosztálybeli állást akarnának creálni^j-.^ 
azonnal 40 vidéki VIII. rangosztálybeli tanári állásra volna s z ^  
ehhez hozzávéve a 62 fővárosi állást, melyet degradálni nem)e(! 
volna összesen 102 ilyen állás, holott most csak 62 szere, a' 
melléklet táblázatában. S mit érnénk ezzel ? Minden vidéki 
zetben volna egyetlen egy illően, a többieknél jobban fizetett ta.
A magyar tanári karnak vannak gyöngeségei, de hála Istenn 
nem jutott oda, hogy egy intézetben csak egy ily kitüntetésre érden, 
tanár volna. A többi érdemes tanárra nézve annak az egym 
a kiemelése határozott igazságtalanságot involválna s minthog 
nagyon kevés ily állásra van kilátásunk, a legnagyobb érdemes 
ség sem biztosítaná a kitüntetést. A tanári karban irigy kedés, 
egyenetlenség kapna lábra, nem említve, hogy emberi intézmények
ről lévén szó, az igazi érdemet háttérbe szoríthatná a protectió a 
fölebbvalók, a protectió elnyerésére irányuló törekvés a tanárok 
részéről. Az intézmények gyakran vészes hatással vannak az erköl
csökre, ez az intézmény pedig határozottan káros hatásra látszik 
hivatva lenni a tanári testületekben. Van-e szükség ilyen intéz
kedésre, mely igen kevés positiv hasznot hajt s igen nagy kárt 
tehet? Ennek az intézkedésnek csakis olykép volna értelme, ha 
minden  tanárnak kilátása lehetne magasabb rangosztályba jutni 
a vidéken is.

Mindezek a visszásságok azonban mélyebb forrásból fakadnak, 
abból, hogy a törvényjavaslat által contemplált tisztviselői rangba 
sorozás egyáltalán nem illik a tanárokra s bármikép alkalmaz
zák is rájuk, visszásságok elkerülhetetlenek. A rangosztályoknak 
ott van értelmük, a hol bizonyos alapképzettség föltételezése mel
lett magasabb hivatáskörök nyílnak meg a buzgó, a tehetséges 
tisztviselő előtt, ki ezeknek ellátására fokról-fokra képesebbé s érde
mesebbé teheti magát. Ily körülmények közt értelme van a rang- 
osztálynak. A magasabb rangosztálynak más és magasabb munka, 
tehát magasabb fizetés s magasabb tekintély felel meg. A tanár
nál ez máskép van. Az ő munkája elejétől végig nem változik s 
nem változhatik. Nálunk nincsenek alsó s felső osztályokra képe
sített tanárok s ez helyesen van így. A tanárok képesítésüknél, 
munkájuknál, hivatáskörüknél fogva mind egyenlők. Természetesen 
vannak különbségek köztük, de ezek egyéni különbségek, melyek-
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^  psmerésére s jutalmazására épenséggel nem alkalmas a 
tnag^bb rangosztályba helyezés. Semmi kifogásunk nem volna, 
kepgarancziák mellett, milyenek egy szolgálati pragmatikában 
fia tok , az ellen, hogy érdemes tanároknak érdempótlékok 
^sanak. A kormánynak mindig van módjában rendkívüli érde
det rendkívüli jutalomban részesíteni. De se főváros s vidék 

tzt, se egy azon tanártestületben ne legyenek a teljesen egyenlő 
épesítésű, egyenlő munkakörű tanárok közt mesterséges, a dolog 

.ermészetével ellenkező rangkülönbségek, melyek súrlódást idéznek 
elő s minthogy esetleg igen tetemes fizetésbeli különbségekkel is 
járnak, oly irígykedést, intrikaszellemet kelthetnek, a mely a leg
kellemetlenebb viszályokat szülheti a tanári testületekben. Tekin
tetbe veendő, mily visszássá válhatik a tanár helyzete a rang
osztályokba való sorozás folytán. Több ízben említettük, hogy 
a tanár számára nincs előléptetés, de nem panaszkép említettük. 
Ha ennek az elő nem  lépésnek szomorú fmancziális következmé
nyei nem volnának s ha ezekhez most « hierarchikus tekintetek 
is nem járulnának, semmi kifogásunk nem volna ez ellen. A tanár 
rendesen nem kívánkozik ki hatásköréből, az igazi tanár testestől- 
lelkestől tanár, itt keres érdemeket, ebben a hatáskörében akarja 
magát tökéletesíteni, s mesterségét művészetté fejleszteni. Ez ideá
lis törekvését nemhogy előrevinné, de megbénítja a rangosztály. 
Mert bármennyire iparkodik is, bent marad a rangosztályban s a 
mi még szomorúbb: bent marad az alacsony fizetésben is. Min
denki mellette előre megy, csak ő marad egy helyen. Hogyan 
növelhetné ez önérzetét, miképen óvhatja meg társadalmi állását? 
S ezt az állapotot az új törvény rosszabbítja. Eddig nem tudtunk 
rangosztályról; most mi is fogunk róla tudni, mások is. Ez a 
hivatali világra nagyon üdvös lehet, reánk nézve káros. Nem 
mondhatni, hogy most nekünk is lesz előlépésünk. Kimutattuk, 
hogy a vidéki tanároknak óriási többsége megmarad a IX. rang
osztályban, az igazgatóság pedig nem a tanári hivatás egyenes 
irányában való előlépés. Az igazgatósághoz egyéb is kell, mint jó 
tanárnak lenni. De különben is a rangosztálybeli különbség dissol- 
váló elem oly testületben, mely egész mivoltánál fogva, minden
képen az egyenlőség elvére van fektetve. Mennyi keserűséget 
idézne az elő, ha egy testületben felső s alsó rangú tanárok vol
nának ! Az efféle különbséget most szüntették meg Poroszország-
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ban s mi teremtenek? Austriában van ugyan rangkülönbség, de 
annak ottan nincs jelentősége, mert csak 100 frtnvi lakásbérkülönb
séggel jár s minden tanár tarthat számot a magasabb rangra a 
befejezett 15. szolgálati év után. Minthogy a törvényjavaslat alap
elve az, hogy minden rangosztálylyal egyféle fizetés (ill. fizetésfo
kozatok) van egybekapcsolva, mi pedig rendesen a legjobb törek
vés, nagy tehetség s tudás mellett is egyazon rangosztályban vagyunk 
kénytelenek maradni: ennélfogva ránk nézve a törvényjavaslat 
moralis s financziális tekintetben káros; nem emelkedhetünk rang
osztályban, a mi nem volna baj, ha egy meghatározott rang
osztályba nem tartozunk s nem emelkedhetünk kellőképen fizetés
ben, a mi létérdekeinket támadja meg.

Mindezekből más következtetést nem vonhatunk, mint hogy 
mély tisztelettel esedeznünk kell a törvényhozáshoz, hogy rólunk 
nem ezen törvény alapján, hanem külön törvényben gondoskod
jék, vagy a mi még helyesebbnek látszik, e törvénynek egy külön 
§-ában. Ez utóbbi azért látszik helyesebbnek, hogy a mi ügyünk 
rendezése halasztást ne szenvedjen, de azért is, mert nekünk a 
mi szükségleteinknek megfelelő §. megalkotása szerfölött egyszerű
nek látszik. E paragrafus alapelvei az előbbiekből oly szükséges
séggel következnek, hogy minden további okadatolás nélkül néhány 
szóban kifejezhetők. Ezek az elvek a következők volnának:

1. A tanárok a nyolczadik rangosztály szerint kapnak lakás
bért s esetleg napidíjakat.

2. A tanárok kezdetbeli fizetése egyforma.

3. A fővárosi és egyáltalán a helyi viszonyok tekintetbe 
vétetnek.

4. A korpótlék a tanári állásnál a fődolog, mert ez az ő 
előmenetelének az igazi aequivalense. E korpótlék álljon vagy öt 
kétszázforintos quinquenniumból, vagy ha a korpótlék kisebb, akkor 
ezek száma szaporítandó. (Austriában, Horvátországban van öt 
kétszáz forintos quinquennium, Poroszországban nyolcz korpótlék van, 
mindegyik 300 márka; ezekből az 1—5. korpótlék minden har
madik évben adatik meg, a 6— 8. minden negyedik évben; a
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tanár 27 év után 2400 márkával több fizetést húz, mint kez
detben).

A törvényhozás nem áll oly igen távol e propositióktól; a 
VIII. rangosztálybeli tanár kezdetfizetése 1400 frt, emelkedik fizetés
fokozatok révén 1800 forintra ; a quinquenniumok kitesznek 
500 frt; maximalis fizetése tehát 2300 frt. A mi propositiónk 
szerint, ha a kezdetfizetés és helyi pótlék 1400 frt volna, a maximalis 
fizetés volna 2400 frt; de mennyivel egyenletesebb s igazságo
sabb volna az a rendszer, melyet mi ajánlunk, mint az, melyet a 
törvényjavaslat contemplál! A IX. rangosztálybeli tanár kezdet
fizetése most 1200 f r t ; a mi rendszerünk szerint fólmenne végül 
2200 frtra; a törvényjavaslat szerint esetleg fölmehet 2300 frtra; 
de mily kevesen mennének odáig fel. A többség maradna 
1800 írtnál! A vidéki tanár helyzete pedig nem kevésbbé sür
gősen, talán még sürgősebben kívánja meg az orvoslást, mint a 
fővárosié.

Mindezekhez bátorkodunk még egy kérést hozzáadni.

A középiskolai törvény létrejöttekor, 1883-ban, csak a helyzet 
kényszerűségének engedett a törvényhozás, mikor nem állapította 
meg törvényben a középiskolai tanárok fizetésének minimumát. 
E mulasztást nem tette jóvá a felekezeti s községi középiskolák 
ügyeinek belső fejlődése. Még most is szégyenletes fizetések van
nak egyes felekezeti és községi középiskolákban, nem is szólva 
arról, hogy az ezen iskolákban alkalmazott tanárok nyugdíjügye 
még semmiképen sincs rendezve. Ez utóbbi bajon az állam most 
készül a maga erejéből segíteni ; az előbbin segíteni közvetve áll 
módjában. A törvényhozás előtt nem szükséges bővebben kifejteni 
azokat az állami szempontokat, melyek e kérdésben döntő fontossá
gúak. A felekezeti és községi középiskolák mindenben egyenlő rangúak 
az állami, az állam vezetése. és rendelkezése alatt álló iskolákkal, 
tehát szükséges, hogy a jó tanítás feltételeivel is rendelkezzenek, 
melyek közt nem utolsó helyet foglal el a tanárok tisztességes 
ellátása. Azért kérjük, hogy a törvényhozás mentői előbb álla
pítsa meg a tanári fizetések s korpótlékok minimumát, hogy a 
magyar tanárok közt ne legyenek páriák, hogy a mit az egyik
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oldalon a tanárság ügyén lendítünk, azt a másik oldalon mások 
ne rontsák. A középiskolák ügye egységes szervezet, melynek 
minden részében egészségesnek kell lennie, hogy a maga nagy 
nemzeti hivatását teljesítse.

Kérésünket a törvényhozás kegyes figyelmébe ajánlva 
maradunk

a tisztelt Képviselő Háznak 
alázatos szolgái

A s Országos K özép isko la i Tanáregyesület n evében :

Berecz Antal,
mint az Orsz. Középisk. Tanáregyesület elnöke.

Hofer Károly, Köpesdy Sándor,
alelnök. alelnök.

É R T E K E Z É S E K .

A T A N Á R K É P Z É S R Ő L .

A tanárjelöltek gyakorlati kiképzése.

Tanügyi körökben meglehetősen elterjedt és axiómaként el
fogadott elvnek tekintik azt a követelményt, hogy a tanárjelölt, 
mielőtt életpályájának tulajdonképi föladatához, a tanításhoz lát, 
gyakorló iskolában próbálkozzék és gyakorlati tanítások révén, 
vezető tanárainak és társainak birálataival és utasításaival kellő 
ügyességre szert tegyen, a tanítás mesterségébe beavattassék. Csak
hogy ez a fölfogás, a mennyiben az a gyakorló iskolában való 
működést a későbbi sikeres tanítás el nem engedhető föltételének 
tekinti, tévedésen alapszik. Önámítás rejlik abban a hitben, hogy 
a tanítás mesterségére bárkit is meg lehessen tanítani, hacsak 
nem értjük ez alatt a tanítás alatt a tanítást kisérő és azzal állan
dóan összefüggő mellékes körülmények tüneteinek ismertetését, a 
melyek nem lényegesek és annál károsabbá teszik a gyakorló 
iskola hatását, minél magasabb fokra emelkedik a praktikus térre 
lépő jelöltben a jogszerűnek vélt tudat, hogy ismeretei az előz
mények alapján a gyakorlati tér kellékeinek teljesen megfelelnek, 
s mint ilyenek pótlást, avagy módosítást nem igényelnek.

A tanítás annyiféle, a hány az ember, és ha azt akarjuk, 
hogy a jelölt, mielőtt a tanításhoz fog, helyes fogalmakat szerez
zen a gyakorlat teréről, legczélszerűbb, a helyett, hogy mankókkal 
támogatjuk, akként intézkedni, hogy a természetes alap nemesbed- 
jék és továbbfejlődjék, az az alap, a mely a jelöltek individuális
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tulajdonságaik és a tanügy terén szerzett eddigi tapasztalataik 
különfélesége miatt különböző módon alakulván, más-más színben 
mutatkozik, és a melyre a meglevő, természetes alapra ráerősza
kolt, tőle idegen gondolatvilág fölfogása szerint létrejött épület, 
bármily tetszetős legyen az, eredményében sikeres nem lehet!

A gyakorló iskolában működő jelölt az esetek többségében 
a saját ízlésétől és fölfogásától eltérő utat kénytelen követni és 
nincs mit csodálni, ha a ráerőszakolt utasítások és szigorú bírá
latok harczában nem annyira az időt és higgadt megfontolást 
igénylő gyakorlati kiképzést tekinti fáradozása czéljának, mint 
inkább jövendőbeli állásának biztosítása szempontjából, vezető 
tanárainak jóindulatú tetszését. A jelöltnek lemondása saját meg
győződéséről, az uralkodó körülmények kényszerítő hatalmának és 
a jövő kilátások reményeinek hozott áldozat, annál fokozottabb 
mértékben, minél lelkiismeretesebbek a vezető tanárok és minél 
jobb hírnek örvend maga a gyakorló iskola. Az ily iskolában 
vajudásszerű, ismétlés nélküli, egységes tanítás nem lehetséges, a 
mennyiben jeles tanárok mellett, önállóságot és bátorságot nélkü
löző, avatatlan kezdők tanítanak. A rendes tanárok és a kezdő 
experimentatorok működésének óriási különbsége először is a hala
dás egyik legfontosabb tényezőjére, a fegyelemre hat kártékonyán. 
A tanintézet tanárainak jó hírneve és az intézet czíme csakhamar 
jó nevet adnak az intézetnek, a minek eredménye az ifjúságnak 
tömeges odatódulása, de mivel rendszerint kevesebbet szoktak föl
venni, megbocsátható gyengeség folytán kiváló állású és gazda
gabb szülők gyermekei vétetnek föl nagyobb számban, kik rend
szerint correpetitort fogadnak és így nem csupán fegyelem dolgában, 
de az előmenetel tekintetében is oly téren működik a jövő élet
pályájának helyes alapját megszerezni óhajtó jelölt, a minőt semmi
féle más tanintézetben nem fog föllelhetni!

A gyakorló iskolának ez a félszeg állapota minden esetben 
meglesz, akár a tanárokat változtatják, akár a tanuló ifjúság szá
mát növelik, mert a bajnak oka magával az intézettel jár. A 
tanulók nagyobb számának esetében a fegyelmetlenség folytán 
eredő bajoknak lánczolatáról lehetne csupán szó.

Az ily intézetnek rendszerint paedagogus tanára szokott lenni, 
a ki, föladatának természetéhez képest, följogosítva érzi magát min
denhez hozzászólni, a mit azonban botlások nélkül nem sikerülhet 
megtennie, minek folytán a vezető tanárok és a paedagogus között 
különös jellegű viták és súrlódások keletkeznek a differencziák 
kiegyenlítésében. Sem ezek az intézet föladatából keletkező egye
netlenségek, sem a tanárjelölt előadásait kisérő, részben a társak
tól, részben a vezető tanároktól eredő kíméletlen kritikák nem 
alkalmasak arra, hogy a jelölt a tanári pálya magasztos voltáról 
meggyőződjék, avagy hogy a jó kollégiális viszonynak helyes fogal
mát megalkossa.
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Az ifjúságról sem szerezhet helyes fogalmat a jelölt, mert az 
a rakonezátlan tömeg, a melynek mulattató gúnytárgyáuí ő maga 
is szerepelt, és a melyet csupán vezető tanárainak segítségével 
tudott némikép rendbeszedni, mindig szomorú emlékében fog ma
radni, a mely emlék épen nem alkalmas arra, hogy azzal a lelke
sedéssel lépjen nyilvános pályáján az ifjúság körébe, a melylyel 
magasztos működését meg kellene kezdenie. Valóban jeles ügyvéd 
nevét érdemelné, a ki a gyakorló iskoláknak ingoványos talajon 
lengő desperatus ügyét sikeresen meg tudná védelmezni és meg 
lehetünk győződve, hogy az előkészültség teljes hiánya hatható
sabb, mint a gyakorló iskolában való működés.

Semmiféle életpályának foglalkozása nem enged oly könnyen 
hozzáférhető, alapos megismerést, mint épen a tanári pályáé, a 
melyhez kis korunktól fogva, a szülői ház dédelgető korszakának 
napjaitól egész az egyetemi élet küzdelmes vizsgálatainak had
járatáig, a legkülönbözőbb jellegű benyomások és emlékek fűznek, 
éppen abban a korban, a melyben az emberi kebel a külső be
nyomások iránt legfogékonyabb, úgy hogy elmondhatjuk, hogy a 
tanult ember a tanári pályán ismert talajon jár és hogy a gyá
moltalanságnak, hogy ne mondjam együgyűségnek nem csekély 
fokát kellene föltételezni a jelöltben, hogy ő mankók nélkül ne 
láthasson a tanításhoz!

A más életpályák gyakorlati éveire való hivatkozásnak tehát 
nincsen értelme, nemkülönben a többször emlegetett és tetszetős
nek látszó úszási analógiának sem, a melyre nézve elégséges meg
jegyezni, hogy az úszók nagyobb része az úszást magától tanulta, 
föltételezvén, hogy az úszni tudókat nem a nagyobb városokban 
és a vizektől távol eső helyeken keressük. A mi pedig a gyakor
lati jártasság hiányával járó áldozatok kérdését illeti, megjegyez
hetjük, hogy semmiféle emberi institutio sem jár áldozat nélkül 
és hogy magának a gyakorló iskolának hívei is be fogják vallani, 
hogy akár a mintaszabású «Lehramts-Candidat» képére és hason
latosságára dressirozott jelölt is követel áldozatokat, először is a 
gyakorló iskolai növendékek képében, a kiken próbálgatott, azután, 
midőn a békóktól szabadulván és egészen más körülmények közé 
jutván, újból kell majd mérkőznie az experimentálás nehézsé
geivel !

Igen csekély annak a valószinűsége, hogy az, a mi káros 
az egyes számban, akár elméleti, akár gyakorlati szempontból 
üdvösnek mutatkozzék a többes számban. Több gyakorló iskolá
nak fölállításával az említett bajok és hiányok nem volnának 
elháríthatok, és méltán lehetne sajnálni, ha egyik-másik tanintézet, 
mely hivatásának megfelelt, letűnvén áldásos működésének föl- 
szinéről, a gyenge középszerűségnek hozott áldozat gyanánt mint 
nagyon is kétes értékű laboratórium látna újból napvilágot.
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Ép oly czélszerűtlen intézkedés volna a jelölteket, különböző 
tanintézetekben működő jeles tanerőkhöz beosztani, a mely eset
ben a jelölt jövő életpályája terének megfelelő helyen működnék 
ugyan, azonban így sem szabadulhatna a gyakorló iskolák bajai
tól. Egy-két embernek vezetése nem elégséges arra, hogy a jelölt 
horizonja kellőkép kibővüljön és hogy annak természetes alapja 
tovább fejlődjék. Fegyelem tekintetében is csaknem ugyanazok a 
nehézségek merülnének föl. Az sem valószínű, hogy az anyagi 
érdekek és kitüntetések elérésének hajszájában mindenkor sikerül
jön a megfelelő jeles erőket kiszemelni, a mi pedig többféle szem
pontból járna káros hatással.

Arra nézve, hogy a jelölt, mielőtt nyilvános pályájára lép, 
kellő gyakorlati tájékozást szerezhessen a tanügy terén, legczél- 
szerűbb a helyes tanításnak az öntevékenységgel járó munkálko- 
dási elvét juttatni érvényre a gyakorlati kiképzésben, időt és alkal
mat nyújtván a jelöltnek, hogy szabadon körültekinthessen és 
gyakorlati tanulmányainak önként választott körében semmiféle 
akadálylyal, sem a megteendő lépések irányításával, sem a ráerő
szakolt utasítások avagy bírálatok közkeletű intézményeinek aka
dályaival ne találkozzék. Ezt a czélt az ország középiskoláinak 
látogatásával lehetne legbiztosabban elérni, ügy hogy a jelölt mind 
a fegyelem, mind a tárgyak kezelésének szempontjából, saját föl
fogásának és ízlésének alapján, sokkal könnyebben és biztosabban 
jut eredményhez, a nélkül, hogy látogatásának eredményéről szá
mot adni, avagy a tapasztaltak fölött bíráló tanácskozásba bocsát
kozni tartoznék. Minél több tanár óráinak szorgalmas látogatása 
volna ajánlatos az elérendő czél szempontjából, a nélkül, hogy a 
jelölt szabad választásában legkevésbbé is akadályoztatnék.

Mily tapasztalásokat szerezhetne és mily bő alapot jövendő 
munkájához, hacsak a budapesti tanintézeteket látogatná egyen
ként 4—4 heti, vagy a körülmények szerint 2—2 heti időszakok 
tartamára. Mennyit tapasztalhatna és mily bő ismereteket szerez
hetne nem csupán az iskolai tanulmányok, hanem egyéb körök 
terén is, ha, föltéve hogy anyagi körülményei és ideje megenged
nék, a vidéki városokat is fölkereshetné és az iskolán kívüli idejét 
a városnak és környékének beható tanulmányozásával tölthetné 
el. Nagyon csalódik, a ki azt hiszi, hogy csupán az úgynevezett 
jeles tanár hírében állók óráinak látogatása volna ajánlható; az 
érdektelen, lanyha előadás ép oly fontos a jelöltre nézve, mert 
látván a különbséget, annál jobban megismerkedik az érdekeltség 
fölébresztésének hathatós eszközével. Másrészt tévedés azt hinni, 
hogy a középszerűnek tekintett tanár előadásából nem meríthet 
positiv hasznot a jelölt. A kevésbbé erélyes tanárnak is vannak 
kitűnő ötletei és fogásai, a melyek bárkinek hasznára válhatnak.

Ily módon kitűnő horizonra tenne szert a jelölt a tanügy
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terén és a látogatásból eredő nehézség avagy kellemetlenség nem 
annyira a jelöltnek, mint inkább a tanári karoknak válnék ter- 
hökre, a mely kellemetlenség azonban, legyünk meggyőződve, 
csakis a tanügy emelésével járna.

(Budapest.) Mendlik Ferencs.

A FRANCZIA NYELV AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁBAN.*

Véleményem szerint az uj középiskolának, melynek vázlatát 
az egységes középiskolai értekezleten megalkották, nem a mai 
gymnasiumból, hanem a latin nyelvvel kiegészített reáliskolából 
kellene kiindulnia: úgy hogy a német nyelv az első, a franczia 
pedig a harmadik osztályban venné kezdetét. A franczia nyelv 
egyszerű alaktana, logikus mondatszerkezete természetes átmenetet 
képezne az ötödik osztályban kezdődő latinra, az addig elsajá
tított szókincs pedig lényegesen támogatná a latin nyelvben való 
haladást. De ez csak pium desiderium. Az enquéte a görög nyelvvel 
alternativ kötelező kulturnyelvet — mely a legtöbb intézetnél hihe
tőleg a franczia nyelv leszen — csak az ötödik osztálytól fogva 
veszi föl tantervébe.

Hogy az uj középiskola e kulturnyelv tanítására mennyi időt 
enged, nem tudom ; de remélem és fölteszem is, hogy a franczia 
nyelvnek juttatnak majd annyi időt, a mennyit ma a görög nyelv 
élvez. És heti 5, illetve 4 óra a négy felső tanfolyamon keresztül 
nem megvetendő: jó tanár, helyes módszer mellett, ennyi idő alatt 
is szép eredményt mutathat föl. A tanmenetet és tanczélt tehát 
eme 19 órához viszonyítom.

A franczia nyelv élő nyelv, s mint ilyen első sorban gya
korlati hasznavehetősége miatt szerepel a tantervekben, és így 
fogja ezt föl a legújabb porosz tanterv is, midőn mondja: «keine 
Stunde soll ohne kurze Sprechübungen vergehen».** Az ifjúság 
humanistikus, aesthetikai kiképzése első sorban a magyar és a 
latin nyelv dolga.

Az általam kontemplált czél elérésére szolgálna: az olvasó
könyv, a gyakorlókönyv és egy csak a legszükségesebbre szorít
kozó nyelvtan, mikhez a VII. és VIII. osztályban teljes művek 
olvasása járulna.

Az ötödik osztályra szóló olvasókönyv, hasonlóan a szem
léltető oktatásnak alapul szolgáló kézikönyvekhez, ama nélkülöz
hetetlen nyelvanyagot közvetítené, mely az iskoláról, a családról,

* Előadatott az orsz. középiskolai tanár-egyesület I. szakosztályában
1892. márcz. 7-én.

** Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen. Berlin, 1891. 
Hertz: 39. lapon.
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a házról, faluról, városról, a mezei életről és foglalkozásról szóló 
társalgásnak elemeit teszi. * A hatodik osztályra szóló olvasó
könyv a franczia nép földjét, történetét, életét, erkölcseit, szokásait, 
szellemi törekvéseit ismertető olvasmányokat tartalmazná. Mindkét 
részben, de különösen az ötödik osztályra szóló olvasókönyvben a 
költészetnek jókora tért kell engedni, még pedig azért, mert az 
ötödik osztálynak nyelvanyaga gyakorlatibb s így némileg szára
zabb voltánál fogva, a szivet-lelket nemesítő költészetre inkább is 
rászorul.

A hetedik és nyolczadik osztályban teljes művek olvasása 
mellett egy irodalom-történeti olvasókönyv használtatnék, mely az 
újabb, t. i. a XVII—XIX. századbeli franczia irodalom főbb kép
viselőit — műveikből vett szemelvények alapján — mutatná be. 
Mind a teljes művek megválasztásánál, mind az irodalom-törté
neti olvasókönyv szerkesztésénél a fősuly a XIX. század íróira fek
tetendő.

A mi a  nyelvtanítás módszerét illeti, élő nyelvre nézve 
csakis az u. n. méthode maternélle-t, — vagyis mint mások neve
zik, az analytikus direkt módszert — ajánlhatom.

E módszer — a gymnasiumi utasításokkal (4. lap) egyetér
tő ig  — eleitől fogva kizárja «az összefüggés nélküli mondat- és 
gondolattöredékeket tartalmazó segédkönyveket, melyek pusztán a 
nyelvalakok begyakorlására szorítkoznak». A tanulót magába a 
nyelvbe kell bevezetni. De akár a nyelvérzéket, akár a nyelv
anyagot tekintjük, azt leghelyesebben az összefüggő olvasmányok 
s az élő beszéd által érhetjük e l: először mert a gondolatok és 
kifejezések finomabb árnyalatait megérző nyelvérzék a maga tel
jességében csakis az összefüggő olvasmányban, az élő beszédben 
nyilvánul, a nyelvérzék elsajátítása és fejlesztése tehát csak ezen 
úton történhetik m eg; másodszor, mert a tartalom érdekessége, az 
olvasmány gondolatmenete az, mely a szókincs, valamint a szólás
módok elsajátítását lényegesen elősegíti és megtartásukat bizto
sítja. Fájdalom, az Utasításokban hangsúlyozott eme sarkalatos 
elvek daczára, az összefüggés nélküli mondat- és gondolattöredé
keket tartalmazó könyvek, kivált a franczia nyelv tanításánál, még 
mindig közkedveltségű taneszközök. Tanár és tanuló leczkéről lecz- 
kére unalmasan, gépiesen keresztül rágódnak rajtok, és az egész 
tanítás «csak szellemtelen mechanismusra vezet.»**

Az u. n. méthode maternelle lelke a tanár, az élő beszéd. 
A tanmenet teszem a következőleg alakulhat: A tanár az első 
órában (zárt könyvek mellett) megnevezi az iskolában lévő tár

* A felolvasónak ilyen tartalmú s az alább vázolt m éthode m a ter
nelle szerint kezdők szá m á ra  készült franczia tankönyve legközelebb fog 
megjelenni az Eggenberger-féle könyvkereskedésben.

** Utasítások a reáliskolai tanítás tervéhez, -45. lap.
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gyakat (bútorokat és taneszközöket), de csak egy-kettőt egyszerre. 
A jelentkező tanulók utána mondják. Azután ismét mond egyet- 
kettőt hozzá, és az egészet elmondatja a jelentkező tanulókkal, 
így folytatja, míg végre a tanulók zöme az egész pensumot helyesen 
és értelmesen el nem mondta. Ekkor aztán fölnyittatja a tanköny
veket és elolvassa a szöveget eleinte maga egyszer-kétszer, szépen, 
értelmesen és folyékonyan. A tanulók figyelnek és a tanár után 
majdan hibátlanul olvassák el azt, a mit különben már úgy is 
könyv nélkül elsajátítottak volt. A következő órára lemásolják és 
még jobban begyakorolják az osztály tárgyairól szóló első olvas
mányt.

A második órában következik az olvasmány földolgozása a 
Gyakorlókönyv alapján. A tanár kérdi, teszem: Ой est le ta
bleau noir ? Mire a tanuló ezt feleli: Le tableau m ir  est dans 
la classe. És így tovább minden tárgyról. Azután egyik-másik 
tanuló mond ily kérdéseket; végre minden tanulótól megkíván
hatja, hogy kérdés nélkül is mondjon ily mondatot. Ily eljárás 
mellett a tanuló annyiszor hallja és ismétli a tananyagot, hogy az 
maradandólag vésődik be emlékezetébe, elannyira, hogy bármikor 
is rendelkezésére fog állani. Házi feladatul 5 vagy 10 ily kérdés 
és felelet írandó.

Látjuk tehát, hogy a szóbeli gyakorlat a tanítást az első 
órától fogva kisérheti és kisérnie is kell azt mindvégig, ha a nyelv 
gyakorlati használatára súlyt fektetni és e tekintetben bizonyos 
eredményt elérni akarunk. A tanár élő szava: a hangok helyes 
fölfogására és utánzására, valamint a mondatoknak értelmes és 
kellő hangsúlyozással való elmondására vezet; az olvasás, az Írott 
képnek szemlélete és ismételt leírása: a helyesírásnak elsajátítását 
czélozza és eredményezi.

Helyén volna itt egy igen érdekes, de egyszersmind igen 
kényes kérdést fölvetni. A franczia irás és kiejtés közt az eltérés 
oly rikító, hogy a reformerek a kezdőnek a franczia szöveget nem 
a szokásos helyesírásban, hanem egyszerű phonetikus Írásban adják 
kezébe. Ez által a tanuló figyelmét első sorban a hangra, a helyes 
kiejtésre irányítják, és nem kell — ügy mint most — az olvasás 
és helyesírás nehézségeivel egyszerre megküzdenie. Tapasztalásból 
mondhatom, hogy üy módon a haladás föltűnő gyors, és a tanuló 
helyes és értelmes olvasás mellett meglehetős nyelvanyagot képes 
elsajátítani. És ha majd — egy pár hét múlva — a folytonos 
beszédgyakorlatok által emlékezetébe vésett olvasmányt a szokásos 
helyesírásban meglátja, és a tanárnak ismételt elolvasása után 
maga is olvasni próbálja, a megfigyelésre újabb tápot és alkalmat 
nyer* Különben nem hagyhatom említés nélkül, hogy az uj közép

* A jegyzetben említett franczia tankönyvemnek első része phonetikus  
írá sb a n  külön füzetben — melléklet gyanánt — fog megjelenni.
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iskolában a latin nyelv tanítása is támogatólag fog hatni a franczia 
helyesírás elsajátítására.

De az u. n. méthode maternelle nemcsak, hogy «mellőzni 
akarja az összefüggés nélküli mondat- és gondolattöredékeket tar
talmazó segédkönyveket», hanem az anyanyelvből idegen nyelvre 
való fordűgatást is elveti; elveti pedig azért, mert a ma diva
tozó fordítási módszerek a psychologia legelemibb törvényeinek 
félreismerésén alapulnak. Fordítások alapján még soha senki sem 
tanult meg valamely nyelvet. És magát a latin nyelvet is mind
addig, míg az a társalgás nyelve vala, oly könyvek alapján taní
tották, melyekben igenis összefüggő olvasmányok, de egyetlenegy 
anyanyelvből latinra fordítandó gyakorlat sem foglaltatott.* A nyel
vet magából a nyelvből, a latint a latinból latinul tanulták és 
meg is tanulták. És ugyancsak senki sem állíthatja, hogy apáink 
talán a nyelv grammatikájában gyengéknek bizonyultak volna?

Most, a tanuló — alighogy kapott egy-két morzsát az idegen 
nyelvből — már is alkotásra, az idegen nyelvnek az anyanyelvből 
való konstruálására szoríttatik. E módszer nem hogy elősegítené, 
hanem határozottan hátráltatja a nyelvtanulást. Az idegen nyelv 
iránt fakadó nyelvérzéket a tanulóban systematikusan elöli, az 
anyanyelv iránti érzékét pedig megmételyezi: a mennyiben már 
maga a fordításra praeparált anyanyelvi szöveg, de még inkább 
a készült idegen nyelvi fordítás valóságos barbarismus. Azt a 
sokat hangoztatott állítást tehát, hogy valamely idegen nyelv az 
anyanyelvvel való folytonos összehasonlítgatás által volna elsajá
títható : egyenesen psychologiai képtelenségnek, absurdumnak tar
tom. Sőt azt tartom, hogy modern nyelvek tanításánál még az 
anyanyelvre való fordításhoz is csak szükség esetén, a megérthetés 
czéljából és félreértések kikerülése végett kellene fordulni — és 
a franczia irók interpretatióját is lehetőleg franczia nyelven kel
lene eszközölni.

A mi az Írásbeli gyakorlatokat illeti, a méthode maternelle 
az olvasmányokból kiindulva, a legváltozatosabb gyakorlatokra 
nyújt alkalmat és anyagot. Ilyenek, teszem, másolás, valamely 
tanult szövegnek diktandó vagy könyv nélkül való leírása, feleletek 
írása adott kérdésekre, kérdések írása a mondatrészekre való 
tekintettel, az olvasmánynak bizonyos szempontból való átalakí
tása, az aktívumban álló mondatoknak a passivumba való áthelye
zése, az egyenes beszédnek függő beszéddé való átalakítása; — 
továbbá a párbeszédnek elbeszéléssé, az elbeszélésnek párbeszéddé 
való földolgozása, kivonatok készítése, dolgozatok a tanárnak fran
czia, később magyar előadása után, végül próbaképpen egészen 
szabad dolgozatok is.

* Erre nézve 1. Perthes H. «Zur Reform des lateinischen Unterrichtes.
IV. 3-6».
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A grammatikát megfigyelés alapján, mintegy szemléleti úton 
kell tanítani s a grammatikai anyagot a lehetőségig megszorítani. 
A subtilitásokat, a raritásokat és kivételeket a szótárra és az 
olvasmányra kell bízni. Magától értetődik, hogy a franczia nyelv
tan támaszkodván a latin nyelvre, érdekességben csak nyerni fog *

A mi pedig a stilistikát, a metrikát, a synonymákat illeti, 
azt hiszem, mi is beérhetjük azzal, a mit e tekintetben az új 
porosz tanterv mond: «nach Bedürfniss und in massvoller Be
schränkung auf das allgemein Gütige — im Anschluss an Gelesenes>.

Végül még az érettségi vizsgálatra is kell rátérnem.
A modern nyelv éltető eleme a beszéd: a szóbeli érettségi 

vizsgálat eltörlése tehát modern nyelvre nézve valóságos csa
pás. Hozzájárul még azon szomorú körülmény, hogy míg a tan
terv a francziát a VII—VIII. osztályban előadási nyelvül is kívánja 
és szabad gyakorlatokat is ír elő — addig az érettségi vizsgálat 
szabályzata a tanítás súlyát a holt betűre, magyarból francziára 
való fordításra helyezi át. A tanár tehát épen akkor, a midőn a 
tanulók a klasszikusok megértésére a legérettebbek volnának: 
csekély nyelvérzéküket magyarból francziára készítendő fordítga- 
tások által kénytelen tönkre tenni. Pedig az idegen nyelvre való 
fordításból csupán csak a tanuló grammatikai ismereteire lehet 
következtetni. ítélete és gondolkodása érettségéről, a franczia nyelv
nek alapos ismeretéről, a remekírók szellemébe való behatásáról 
és műveik helyes felfogásáról: legbiztosabban a szóbeli vizsgálat
ból és egy francziából magyarra készítendő fordításból. Részemről 
az érettségi vizsgálat intézményét szükségtelennek s fölöslegesnek 
tartom ; de addig, míg e sinai rendszer fönnáll, a franczia nyelv
nek az érettségi szóbeli vizsgálati tárgyak közé való fölvételét is 
okvetetlenül szükségesnek tartom, hacsak az elérhető tanczélt kocz- 
kára tenni nem akarjuk. Túlzott követelésekkel nem kellene elő- 
állanunk; de meg lehetne kívánni, hogy a tanuló az érettségi 
szóbeli vizsgálat alkalmával mérsékelt számú, gondosan meg
választott s részint iskolai, részint házi olvasmányúl kitűzött 
remekművet alaposan értsen és azokról élőszóval franczia nyel
ven röviden, de meglehetős folyékonysággal (ha nem is épen hibát
lan nyelven) számot adni képes legyen.

Ö sszefoglalás:
1. Pium desiderium gyanánt említettem, hogy az egységes középis

kolában a latin nyelv tanítását a modern nyelvek tanítása előzze meg.
2. Kívánatos, hogy az ötödik osztályban kezdődő franczia nyelv 

legalább is heti 19 órában taníttassák.

* A felolvasónak ilyen rövid, körülbelül 100 oldalra terjedő Táblá
zatos F ranczia  N yelvtana  is legközelebb jelenik meg az Eggenberger-féle 
könyvkereskedésben.

49
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3. A franczia nyelv gyakorlati szempontból taníttassák, a humanis- 
tikus képzés csak másodrangú czélja legyen.

4. Tanmódszerül az u. n. méthode m aternelle vagyis az analytikus- 
direkt módszer ajánlandó.

5. Az összefüggésnélküli mondat- és gondolattöredékeket tartal
mazó tankönyvek mellőzendők.

6. Az idegen nyelvre való fordítási gyakorlatok teljesen kizárandók 
és a modern nyelvek tanításánál az anyanyelvre való fordítások 
is megszorítandók.

7. A grammatikai tananyag lényegesen megszorítandó.
8. A helyes kiejtésre, az értelmes olvasásra és előadásra az egész 

tanfolyamon végig, fősúly fektetendő.
9. A franczia nyelv az érettségi szóbeli vizsgálat tárgyává tétessék. 

Az érettségi írásbeli gyakorlat pedig semmi esetre se legyen 
magyarból francziára készítendő fordítás.

(Budapest.) B r .  T he ise  G yula.

NÉHÁNY SZÓ AZ ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRÓL.

A módszeres értekezletek közös megbeszélés alapján eléggé gon
doskodnak arról, hogy az írásbeli dolgozatok a feldolgozott tananyag
gal egy szerves egészet képezzenek, és a felső tanhatóságnak módjában 
van a fölterjesztett themákat az egyes intézetek tanmenetével kapcso
latosan megbírálni, azoknak kivitelét ellenőrizni és így a tőle minden 
kitelhető módon a tanítás sikerét biztosítani. De valljuk meg őszintén, 
nem függ-e ez irányban is — valamint az egész oktatásunk keretén 
belül — minden a tanár paedagogiai képzettsége, ügyessége és lelki
ismeretességétől ? Rendkívüli tapintat szükséges a dolgozatok themáinak 
megválasztásához, pedáns pontosság azok javításában, feltétlen szigorú
ság a hibák számonkérésében. Legyen szabad irányadóul erre nézve 
a gymnasiumi utasítások a magyar nyelvi folyamra ide vonatkozó 
részét idéznen : „Kiváló figyelmet fordítson a tanár az Írásbeli dolgo
zatok javítására. A tanulók füzeteiben csak általánosságban jelölje meg, 
hol történt hiba; önmaga számára tanszaka rendszeres elemei nyomán 
gondos lajstromát állítsa egybe a tételeknek és szabályoknak, melyek 
ellen tanítványai vétenek és ezek fonalán tegye iskolai közös meg
beszélés tárgyává a hibákat. A kijavítást a megbeszélés alapján magukra 
a növendékekre bizhatja, legczélszerübben oly módon, hogy kerülve 
az egész feladatnak szükségtelen tisztázását, egyedül a javításokat Írják 
föl, röviden hozzácsatolva az alkalmazott tételt vagy szabályt és min
den feladat javítása ily módon mintegy új ismétlését nyújtja a tanul
taknak, a növendékek önmunkásságát folyton serkentve és tudatos
ságukat emelve“. Az irodalmi tanfolyam Írásbeli dolgozataira nézve 
az utasításokban még a következőket olvassuk: „A dolgozatok pontos
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javítása mindvégig elengedhetetlen; a javítás na szorítkozzék csupán 
a tárgyi tévedések s gondolati helytelenségek megjelölésére, hanem a 
legkisebb nyelvtani és stilisztikai botlást se hagyja soha megjegyzés 
nélkül“. Nem tagadjuk, hogy ezen utasítások a legjobb intentióval 
készültek, mely minden lehető módon a sikert biztosítani kívánja. 
Nagyobb eredményt is mutathatna föl a tanítás, ha csak ennyi köve
telmény az írásbeli dolgozatok jelenlegi túlságos nagy száma mellett 
gyakorlatilag is teljesíthető volna. A kérdés szorosan függ össze a 
„sok fölösleges Írás“ kérdésével, melylyel K ollb runner TJlrik a Zürich
ben megjelenő „Schweizerische Lehrerzeitung“ ez. folyóiratban „Ueber 
das Mass der schriftlichen Arbeiten in der Sekundarschule“ ez. czikké- 
ben oly szakavatottan mint behatóan foglalkozik. Miután megjegyzései 
általános értékűek, legyen szabad ezekre reflectálnom, mielőtt saját 
viszonyainkat tárgyalás alá venném.

Első sorban kárhoztatja Kollbrunner a sok, a tanulók által a 
tanórák alatt készített jegyzetet, melyeket a legtöbb esetben otthon 
kidolgozva még letisztáznak, a helyett, hogy az otthoni foglalkozás 
főczélját az anyag tanulmányozása képezné. A betű neki fontosabb, 
mint az egésznek szelleme. A folytonos irkálás által egyszersmind gon
datlan és felületes Írás fejlődik. Támadása azonban főleg a sok Írás
beli dolgozat ellen van irányozva. Két tantárgy —  az Írás és a 
rajzolás követeli kisebb-nagyobb mértékben a tanulónak előrehajolt 
tartását. Hátgerincz-elgörbülés, rossz járás stb igen gyakori tünemények 
a mi fiatalságunknál. A testgyakorlás — mely jótékony hatással is 
van a testi fejlődésre — nem képes a sok irás káros befolyását 
paralyzálni. A folytonos irkálás, azonban nem csekély mértékben fej
leszti a rövidlátóságot is. Midőn a göttingeni szemkóroda igazgatóját 
a közoktatásügyi minister felszólította, tegyen javaslatot a tanulók 
rövidlátóságának megakadályozására, mindenekelőtt a sok Írásbeli dol
gozat kevesbítését kívánta. De szenved az Írásbeli dolgozatok minősége 
i s ; minden soron meglátszik a felületesség mind a szerkezetben, mind 
az írásban.

Eddigelé csak a tanulót vettük figyelembe, de mely hatással 
van a sok dolgozat a tanárra? A javítások kék vagy vörös irónnal 
vagy téntával történnek, mely a lámpafénynél a feketével szemben 
halványnak tűnik föl; azért az éjjeli javítás nagyon is emeli a tanár 
rövidlátóságát. A hibák közös, beható megbeszélése az osztályban igen 
sok időt vesz igénybe és azért aránylag kevés gondot fordíthatunk a 
correct szóbeli kifejezésre. A javításon észrevehető is a sietősség, és 
így számos helyesírási vagy mondatszerkezeti hiba el is kerüli a tanár 
figyelmét. Vajmi kevés haszon származik ilyképen a javításból. Alig 
van munka, mely oly fárasztólag, izgatólag és — elbutítólag hatna, 
mint a corrigálás — és melynek oly kevés eredménye volna, mint a 
javításnak. Kétségbeejtő következetességgel merülnek föl a füzetekben 
újból és újból ugyanazon hibák. Különös helyesírási gyakorlatok, a
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nehezebb szóknak kiírása a táblán, sok themának szóbeli alapos meg
beszélése, néhány  kijavított dolgozat lehető tárgyalása gyümölcsözőbbé 
tenné a tanítást, mint a test- és lélekölő javítás. A közös munkálás- 
ban minden tanuló vesz részt, mindegyik látja a hibát, de a javított 
vagy aláhúzott hibát a füzetben csak egy tanuló látja. A sok javítás 
által elpazarolt időt és erőt fordítsa a tanár a leglelkiismeretesebb 
praeparatióra és saját mívelésére; oktatása, melynek a fölösleges sok 
javítás nem ritkán bizonyos untatottságot és idegességet kölcsönöz, 
legyen eleven, lelkes, folyékony és érdekkeltő. Sok tanár javítja az 
összes dolgozatokat a tanulók jelenlétében, de ez által a tényleges 
tanítástól igen sok időt rabolnak el. Sokan a francziát nem is javítják. 
Alaposan megbeszélik a tanulókkal a fordítást, általok a táblára íratják, 
kijavítják és lemásoltatják. Ha egy tanuló ily eljárás mellett is még 
sok hibát követ el, úgy a legpontosabb corrigálás sem fog nála cso
dákat mivelhetni. A hány tanár, annyi a javítási rendszer.

így nyilatkozik Kollbrunner és ha nálunk — tekintve az Írás
beli dolgozatok számát és a javítás egyöntetűségét- a viszonyok kedve
zőbbek, mégis ezeknek jelenlegi száma mellett az utasításokban köve
telt pontos corrigálás, az egyéni és közös hibák alapos megbeszélése, 
mely a tanárt testileg és szellemileg túlságosan veszi igénybe, az egyes 
alkalmazott tételek vagy szabályok megnevezése, mihez a felső osztá
lyokban a tárgyi tévedések, logikai helytelenségek megjelölése és sokszor 
az egész mondatszerkezet átalakítása járúl — merő lehetetlenség.

Tételezzük föl, hogy valamely collegünk tanítja a magyart és 
a németet az első osztályban, a magyart a VII. és VIII. osztályban 
heti 16 órában. Az első osztályban a tanterv mindkét nyelvből két- 
hetenkint egy, a VII. és VIII. osztályban havonkint egy dolgozatot ír 
elő és így collegánknak egy hónapban 6 dolgozatot kell javítania. 
Ha a tanulók számát az első osztályban 60-ra, a VII. és VIII. osztályban 
csak húsz-húszra teszszük, a havonkint corrigálandó dolgozatok száma 
4'60 +  2'20 =  280. Collegünk lelkiismeretes ember, folyton szem
mel tartja az utasítások követelményeit; ugyan mennyi időre lesz szük
sége a 280 dolgozat javításához, ha azoknak csak részben is meg 
akar felelni? Azt hiszem, nem mondok sokat, ha az alsó osztály egy 
egy dolgozatának corrigálási idejét 10, a felső osztályokét pedig ЗО'-czel 
hozom számításba és így collegánk 10'240 +  30'40 =  2400 +  1200 
=  3600' =  60 órát javít egy hónap alatt.

Kell-e ehhez még commentár? Azt hiszem, a latin és franczia 
dolgozatoknál hasonló számítás még kedvezőtlenebb eredményhez ve
zetne. Ehhez még hozzájárúl, hogy az irodalmi tanfolyamban a dolgo
zatok javítása rendkívüli nehézségekbe ütközik; megvagyok győződve, 
hogy collegánk előtt nem egyszer merült föl ezen kérdés: ugyan mit 
javítsak e dolgozaton? Hány nyelvtani, stilisztikai botlást kellene helyre
igazítanom, hány tárgyi tévedést és logikai helytelenséget megjelölnöm? 
De különben is a legkisebb részletekig menő, minden gyarlóságra
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kiterjedő figyelmeztetés csak káros befolyással volna; figyelmen kívül 
hagyná a tanuló egyéniségét és megbénítaná öntevékenységét.

Ezen bajon csakis az írásbeli dolgozatok számának kevesbítésé- 
vel segíthetni. Ezek helyébe lépne minden a legpontosabban kija
vított dolgozat után az egyéni és közös hibák alapos megbeszélése és 
mind a tanár, mind a tanuló fokozódott munkakedve.

Lehet, hogy az intéző körökben a dolgozatok számának leszál
lítása nem találkozik helyesléssel, de azt hiszszük, hogy a valóságnak 
megfelelő és még aránylag kedvező, méltányos alapon tett számításunk
ban mégis annyi az igaz, hogy a felső tanhatóság oktatásunknak mind a 
tanárra, mind a tanulóra nézve oly fontos oldalát elébb-utóbb figyelmére 
fogja méltatni.

(Budapest.) E berling  József.

A TANÁROK ELŐLÉPTETÉSE.

Mostani közgyűlésünkön többször is szóba került és concrét 
indítvány alakjában is benyújtatott a rendkívüli előléptetés eszméje; 
habár a közgyűlés korainak tartotta még dönteni az indítvány felett, 
mégis kimondhatjuk, hogy az eszme helyesléssel fogadtatott. Ez bátorít, 
hogy ne mondjam : kötelességemmé teszi nekem, az indítvány benyújtó
jának kissé részletesebben tárgyalni a dolgot, különösen pedig bemu
tatni a törvénybe foglalt analógiát, a mire eddig csak általánosságban 
hivatkoztunk. Előre is ajánljuk az eszmét úgy kartársaink szives 
figyelmébe terjesztés végett, mint az intéző körök jóakaratába.

Az indítvány eszméje a bírói és ügyészi szervezetből vétetett, 
jónak látjuk tehát mindenekelőtt ezt bemutatni. Az 1891. XVII. t.-cz. 
„a bírói és ügyészi szervezet módosításáról“ 26. § ában így szól: 
,, V idéki törvényszékhez elnököt a k irá ly  kir . cu r ia i bírói czim m el és 
jelleggel is k in evezh e t.11 A 27. §. pedig igy: „A király fontos közszol
gálati érdekből eddigi szolgálati minőségükben meghagyás mellett: 
1 a v idék i kir . törvényszék elnökének kir. cu r ia i bírói cz ím et és je l 
leget ; 2. a k ir . törvényszéki b írónak és já rásb irónak kir. ítélötábla- 
biró i czím et és je l le g e t; 3. a k ir . ügyésznek főügyészi helyettesi czi- 
m et és jelleget adom ányozhat, ha az 1— 3. alatt felsoroltak legalább 
öt évig eddigi vagy ennek megfelelő ítélőbirói vagy ügyészi állásban 
szolgálva magukat kitüntették“. Végre a 28. §.: „ A zon  elnökök szám a, 
a kik kir. curiai bírói czimmel és jelleggel neveztetnek ki és a kik 
utóbb e czímet és jelleget nyerik, tízn é l több nem  lehet. A 27. §.
2. és 3-ik pontjai alapján kir. ítélőtábla-birói, illetőleg főügyészi 
helyettesi czimmel és jelleggel felruházott bírák és kir. ügyészek száma 
együtt a kir. törvényszéki és já rá sb irá kn a k , va lam in t a k ir . ügyészek
nek  az évenkinti költségvetési törvényben megállapított együttes lét
szám a egy tizedrészét meg nem  ha ladha tja11. íme így van szervezve
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a rendkívüli előmenetel azon a pályán, a melynek rendes előmenetele 
is minden más pályát meghalad. Lássuk ezt számokban.

A most tárgyalás alatt levő törvényjavaslat szerint van 725 
albiró, 1018 törvényszéki és járásbiró, 213 táblai, 65 curiai biró, 
179 alügyész és ügyész, 5 főügyész, 6 főügyészi helyettes, 20 táblai 
tanácselnök. Ezeken fölül vannak még a legmagasabb állások, a me
lyek nincsenek benne a törvényjavaslatban, mert az Y. rangosztálynál 
magasabbak: táblai alelnök és elnökök, curiai tanácselnökök, korona
ügyész, curiai másodelnök, föl egészen a ministeri rangban levő curiai 
elnökig.

Látni való ebből, hogy az albirónak, a kivel az állami rendes 
tanár egy rangban van, okvetetlen elő kell lépni, mert hiszen a bírák 
száma 300-al több, mint az albiráké, azonkívül van 300-nál több még 
magasabb állás. Mily nyomorultan szegényes lesz most azon kép, a 
melyet a tanári pályáról ezzel szembeállíthatunk. Ugyanezen javaslat 
szerint áll. gymn. és reáltanár van 399, ezeknek előmenetelül pedig 
36 igazgatói és 12 főigazgatói állás. Rangban egyenlő a rendes tanár 
az albiróval, az igazgató a törvényszéki és járásbiróval, a főigazgató 
a törvényszéki elnökkel vagy táblai bíróval. A mi ezen fölül van, 
több mint 100 állás, annak megfelelője a tanári pályán már nem 
érhető el.

Nem irigységből mondjuk mindezeket. Fölteszszük mindenkiről, 
hogy hajlama szerint választ életpályát és foglalkozásában találja meg
nyugvását. Ámde arra mégis rá kellett mutatnunk, hogy a bírói pályán, 
a hol oly nagy a rendes előmenetel, törvény biztosítja még a rend
kívülit is. E gészen  m éltányosnak ta lá lju k  tehát e ren d k ívü li előlép
tetést ké rn i a  ta n á ri p á ly a  szám ára  is.

Hogy milyen módon történjék, abból, a mit a bírói törvényből 
idéztünk, önmagától érthető. A kiválóbb tanárok kineveztetnek igaz
gatóknak, az igazgatók főigazgatóknak, esetleg a főigazgatók ministeri 
tanácsosoknak (most osztálytanácsosi rangban vannak). Ez alkalmazható 
azon esetben is, ha a tanárok, kívánságuk szerint, a törvényjavas
latból kivétetnek. Ha benthagyatnak, még egyszerűbb a dolog, akkor 
még czímet sem kell adni, csak egy rangosztálylyal fölebb léptetni.

Hogy ez a kívánság csakugyan méltányos, azt talán bizonyítni 
se kell. Hiszen mindenki tudja, hogy a bölcsész épen úgy négy évig 
tanul az egyetemen, mint a jogász, sőt az egyetem után is kötelezve 
van még egy tanulmányi és próbaévre, a tanári pálya tehát ép olyan 
hosszú előkészületet kíván, mint a leghosszabb egyetemi pálya, az 
orvosi. Attól se kell tartani, hogy talán a testületi szellemnek fog 
ártani, esetleg irigységet kelt, ha egy testületnek különböző rangú 
tagjai lesznek. Erre egyszerűen azt feleljük, hogy ha a bírói pályán 
nem okoz ilyen bajt, nem okozna a tanári pályán se.

Van azonban egy indokunk, a melyet okvetetlen meg kell nevez
nünk, Ez a jelenlegi tanárhiány. Hogy ez a hiány csakugyan megvan,
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maga a minister megvallja jelentésében. A gyakorló iskolában a tanár
jelöltek számára alapított ösztöndíj-állomásokat nem lehet mind betöl
teni, mert a tanárjelölt már végvizsgálata előtt alkalmazást kap. Sőt 
m aga a z  állam  kénytelen  oklevél n é lkü l a lka lm a zn i helyettes tanárokat. 
Ennél jobban semmi sem bizonyíthatja, hogy kell valamit tenni a 
tanári pálya emelésére. Egy ilyen eszköznek tartjuk mi azt, a mit itt 
kifejtettünk: a rendkívüli előléptetést.

Nem vagyunk mi követelők. Nem hivatkozunk arra, hogy a 
bíráknak egy tizedrésze, tehát száznál több részesülhet törvény szerint 
ilyen előmenetelben. Mi megelégszünk, ha egyelőre csak 8— 10 igaz
gató és tanár részesül is ilyen előléptetésben, csak maga az elv meg
legyen. Különben teljes biztosítékot ez esetben csak az nyújtana, ha 
reánk vonatkozólag is törvénybe foglaltatnék, a minek nem is látjuk 
semmi akadályát. Ha megtették a bírákra nézve, mennyivel méltá
nyosabban várhatják ezt a tanárok.

Hiszen úgy is érezzük lépten-nyomon, hogy a tanári pálya, 
politikai-történelmi szóval szólva, még mindig nincs befogadva „az 
alkotmány sánczai közé“. Még mindig túlságos nagy a jogi pálya iránt 
az előszeretet s nagy az előítélet más pályák iránt. De az egyetemi 
pályák között talán egy iránt se nagyobb, mint a tanári iránt. A 
kormány jóakaratától várjuk, hogy segítsen e bajon és bizalommal 
reméljük is.

(Budapest.) D r. Szige tvári Ivá n .

I S M E R T E T É S E K .

H aza i m űvek .

Latin nyelvtan és Latin olvasó- és gyakoriókönyv. A gymna- 
siumok alsóbb osztályai számára ir ta : Pirchala Imre, gymn. 
igazgató. Pozsony, 1892. Budapest, Stampfel Károly kiadása. I. 
Ara 80 kr. II. Ára 1 frt.

Pirchala Imre a latin nyelvtan irás terén nem új ember. Sti
lisztikája mindjárt előszörre kiválóbb latinistáink közé emelte; a reál
iskolák számára irt rövid tankönyvei pedig hosszas tanári tapasztalat 
munkájának bizonyultak.

Mostani könyvei megszerkesztésére, úgy látszik, két czél serkent* 
hette. Az egyik, hogy a formalistikus eljárás nyűgéből még inkább 
kisegítse a tanulót; a második: az egységes középiskola, melynek esz
méje megköveteli, hogy alapjában változtassunk latin nyelvi tanítá
sunkon.

Ez utóbbi állításra főleg az olvasókönyvi rész utalt, mely — a 
mai használat szerint — az I— II. osztály számára készült. Akkor a
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s oly beosztású anyag, hogy az érettebb fokon (talán III. o.) egy év 
alatt bizvást letárgyalható. S vele az alaktani rész, mely a szerző 
Latin nyelvtanának első fele.

Kétségtelen, hogy egy új nyelvkönyv olvasásakor az a kérdés 
merül föl legelőször, ha fejleszti-e a tanítás módszerét, azaz tett-e s 
minemü újításokat tett a módszer érdekében ?

Ki a latin nyelv alsófokú tanításával huzamosabban foglalkozott, 
tudhatja, mily fontos kérdések ezek. Kézikönyveink egyrészt még 
mindig nem vitték odább a mondat-tarlózatnál, mások vagy a Livius- 
féle egyhangú (és jobbára érdektelen) történetek szűk tárgykörében 
mozognak, vagy ha nagyobb változatosságra törekszenek is, a nyelv
könyv nehézkességével állják útját a tanítás gyors s mégis intensiv 
módszerének.

Korántsem szándékom leszólni az eddigi tankönyv-munkálatokat 
A középiskolai új tanterv derék magyarázói voltak s a mi fő, a mód 
szer-változtatás szép munkájában segítettek. Ma azonban a megvál 
tozott czél másnemű eszközöket kíván: a szórakosgató, paradigma 
fejtő álláspont helyett azt a lépést, melyre ép a latin nyelvi oktatásnak 
kilátásba helyezett új czélja ösztönöz: a la tin u l megbeszélő m ódszer 
meghonosítását, mely a mondat-kezelés egyszerűbb formáit mintegy 
mechanikus módon sajátíttatja el s legfőbb érdeke, hogy érdeklődés 
kelt mindjárt — az első fokon.

E megbeszélő módnak nem czélja a latin beszéd, hanem csak 
eszköze. Arra való, hogy a nyelvi alakok felismerését, még inkább 
begyakorlását elősegítse. Mindenek előtt az emlékezetet veszi igénybe, 
s azért a beszélgető állásponton kitart. Hogy ezt tehesse, az olvasott 
és fordított szövegnek betanulását követeli meg, mire a kész anyagot 
kérdések és feleletek alakjában gyakorolja s kibővíti. A szöveg
olvasást tehát a fordítás előkészítésére használja, többre nem. így sem 
a tanulónak emlékezete nem tapad a könyvhelyhez, sem combinativ 
tehetsége el nem lankad. Többet mondok: a nyelvtények, mint élő 
organum jelenségei tűnnek föl előtte, a melyeknek használhatóságát 
átérzi, mert szinte játszva alkalmazza. S alig tagadható, hogy érdek
lődése, mivel hamar látja munkája jutalmát: a bizonyos fokú önálló
ságot, hasonlókép egyre fokozódik.*

Az ily módszer sikerének feltétele kétségkívül a jó olvasókönyv, 
melynek először lehetőleg ism ert s másodszor változatos tárgykört kell 
felölelnie. Az érdeklődés fokozása  a harmadik kivánalom. Ez az új 
anyag közlése.

Pirchala új Olvasókönyvének, melyhez a nyelvtan szorosan alkal
mazkodik, I. része a hún, római és görög mondák köréből mutat be, 
meg-megszakítva, részleteket. Ez anyag elrendezése alig hagy fenn

* E módszer kisérletét 1. «Egy latin olvasó órai- czímmel a pozsonyi
k. k. fó'gymnasium ez évi Értesítőjében.
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kívánni valót. Hazánk földjére vezet legelsőbb, melynek lakói a rómaiak, 
majd meg a hunok. Amazokat aztán régi hazájokban is felkeresi s 
meséiket közli Róma eredetéről, azután a senátus és sereg ügye, a 
sabin nők elrablása s a Horatiusok és Curiatiusok harcza következik. 
Közbe prózában átdolgozott aesopusi meséket, a naptár ismertetését 
és hét párbeszédet (colloquium) sző részben a nyelvi anyag egészének 
bemutatása: részben újabb, könnyebb feldolgozása czéljából.

A II. rész olvasmányai hasonlókép érdekesek: Attila életét, a 
trójai háborút és Odysseus bolyongásait (15 drb), majd meg a római 
királyok s a köztársaság történetét egész Coriolanusig, végül Eckehard 
krónikájából azt a mulatságos részletet tárgyalják, mikor őseink a 
szent-galleni zárdába rontanak.

Módszeres feldolgozás tekintetében is sok jelessége van a mű
nek. Ilyen mindjárt a hibátlan s mégis a gyermek-észhez alkalmaz
kodó latinság, mely egészen a szerzőé, kinek kész szöveg nem állott 
rendelkezésére. Ha van megjegyzésem rá, csak annyi, hogy az egyes 
fejezeteknek a nyelvtani anyag szerint való megírását — ily mérték
ben ■— nem tartom feltétlenül szükségesnek. Ebben a tekintetben 
még erősen grammatikai álláspontra szokás helyezkedni nálunk, holott 
könnyen megérthető szöveg segítségével is történhetnek nyelvi meg
állapodások, melyeknek rendszerezése amúgy is a nyelvtani órák fel
adata. Fáradságosabb eljárás kétségkívül, de a főczélra: a gondol
kodás fejlesztésére való tekintetből aligha nem gyümölcsözőbb. így 
fogva fel a dolgot, kívánatosnak tartottam volna, hogy a colloquiumo- 
kát előkészítő anyagban a praesens impf, és pf. ind. alakokkal mindjárt 
eleve, a coniunctivusiakkal pedig hova hamarabb alkalom nyílt volna 
megismertetni a tanulót, nem különben a kérdések és feleletek fogal
mazásához szükséges névmási stb. alakokkal. Átalában óhajtottam volna 
még a colloquium-anyag szaporítását, a miért szívesen feláldoztam 
volna egyetmást az olvasmányokból vagy legalább a gyakorló-könyvben 
segítettem volna a hiányokon. Ugyanitt közöltem volna pár eredeti 
phaedrusi mesét.

Az olvasmányokhoz, beszédrészek sora szerint, szócsoportokat 
mellékel a szerző, legvégül pedig latin és magyar betűrendes szótárt. 
Az etymologikus csoportokat figyelmen kívül hagyta, noha a Latin 
nyelvtan igen tüzetesen foglalkozik a szóképzés tanával.

Mindezek daczára így, a mint van, a mű jól átgondolt és siker
rel keresztülvitt módszerű. Bizonyos, hogy az eddig leghasznavehetőbb- 
nek tartott Bartal—Malmosi-félét túlszárnyalja. Nyelvhibák sincsenek 
benne, mint amabban.

A nye lv ta n , úgy hiszem, már csak rövidségénél fogva is, sze
rencsés versenytársa lesz a többi kézikönyvnek. 166 lapon tárgyalja 
az alak- és mondattant s mondhatom, mégis sok tételt, melyekre pedig 
szükség van, tüzetesebben fejteget másoknál. Az alaktant — bele
értve a rendhagyó formákat is — rövid, világos rendszerbe foglalja;
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a tő-elmélet megjelölése mellett azonban a régi öí-declinatiós elneve
zést alkalmazza, de sőt a nemi szabályokra (3. deci.) verseket ad, 
valamint az igéket szintén az 1— IV. conjugatio csoportjába sorozza. 
Bár nem lelkesedem értök, elfogadhatónak tartom a szerző álláspont
ját, melylyel a régi, hagyományos terminológia fentartását — az egy
öntetűség szempontjából — még most szükségesnek látta művében. 
Mégis, a nemi kérdésre vonatkozólag megjegyzem, hogy értelmetlen 
versek sohasem nyújthatják azt a belátást, a minőt a tők segélyével 
való megállapodás. Aztán meg kell-e minden kivételt tudni?

Ez észrevételeken túl, inkább a pótlás kedvéért följegyeztem: 
17. §. materf amilias; mula, asina, famula; 27. (utolsó sor) genus, 
eris ; 31. glirium, iurium , lítium; 41. dat. м-bus-ra hiányos; 42. 
Mus —  gén. fém.; 77/6. alter pes =  félláb ; 103. fieri (er);  107. 
megtartják —  tartják meg; 129. potior (potiundum); 136. eatur 
(-tűm iri). Továbbá a praepositiók functiójának megjelölése az össze
tett igékben, az impersonáliák magyarázata (e Készben is), a római 
nevek rövidítései s a másfajta szórövidítések legalább a függelékben 
kiegészíthetek volnának, a mint ott látom a verstant és naptár-magya
rázatot is.

Az igeidők képzésének elmélete nagyon fukar. A perfectum-tők 
osztályozása alig több ennél: „rendesen“, „kivételesen így“ képezik. 
A B.-Malmosi-féle magyarázat egyszerű is, logikus i s : elfogadhatónak 
tartottam volna annál' is inkább, mert ép a kettőzés szabályát s a 
képző eldöntését egyedül az emlékezetre bízni nem lehet. Aztán a 
tőhangzó-változás kérdése sem mellékes dolog: rövid szabály jobban 
eligazítana az 52— 66. lap lajstromainál, melyeket a jó praeparatio 
(szótár) különben is helyettesít.

Fölteszem, hogy e visszatérések a régi állásponthoz a szerző 
hosszas megfontolásából keletkeztek, mindazáltal óhajtom, hogy vajha 
egy új kiadás legközelebb megadná a pótlásokat.

A mondattani rész minden dicséretre érdemes. Mondhatom, ma
gyar tanuló kezébe egyszerűbb s mégis a szükségeseket megközelítők
ben felölelőbb tankönyvet nem adhatnánk. Tudományos becse is van: 
mai fejlődése fokán, önállóan tárgyalja főleg a határozók tanát és a 
mondatkategoriákat. Nagy lépést tesz a magyar tanuló felé: a hol a 
két nyelv idiómái, phrasisai megkivánják, lépten-nyomon ád felvilá
gosításokat.

Részleteiben előnyére válnak, hogy: a passiváknak felsorolja 
magyar visszaható alakjait; külön tárgyalja a főnév szám-használatát 
(bár a hostes-t kihagyja) s a tulajdonnév jelzőjét; világosan magya
rázza a nomen praed., attributum praed. és appositio praed. alakokat; 
a határozó tant: az ablativus (távolító: mitől, honnan?), locativus (hol?) 
és sociativus (mivel ?) csoportokban ; az infinitivust, ’ gerundiumos és 
gerundivumos szerkezetet stb. A subordinatáknál azzal segít a tanulón, 
hogy főnévi (alanyt, tárgyat és főnévi határozót helyettesítő) meg



683

yeteő-mondatokat különböztet meg. Amazok: 1. állítók, 2. felszólítok,
3. kérdők. Utóbb a szórend következik s végül két függelékben a 
verstan és naptár.

Apróbb észrevételeim:
161. Az átalános alanyhoz (273), a 180-lioz (262, 298) idé- 

zendők; 185. omnia decent: mikor többes számú az impersonate és 
mikor nem? 193. consulere mellé (alquem); 197. képletes =  képes 
beszéd; 200. similis c. dativo (gen. is = mikor?); 212. plenus-hoz 
(239); 248-hoz (332 helyett 330); 249 =  a „Tullo rege“ alak is fel
veendő; 250,2 =  szerint, 4. de —  vonatkozólag, ex (mikor: e?),  
оЪ a) =  képes hh.-ban, secundum —  mentében; 251. participii —  
infinitivus imperfecti v. praesentis; 272 =  a két jegyzet 267. után 
való; 329. végén =  magyarázandó az ily mondat: quam ut ( =  ut 
earn) non potuit adeo attingere s a 332. végén az oly acc. c. inf., 
mely után all a főmondat. A verstanban az Alkaios-féle szak utolsó 
sorában a 3. láb =  v.

Ismertetésemet ezek után azzal fejezem be, hogy Pirchala új 
könyveit, melyekhez az olvasókönyvi II. Rész remélhetőleg gyorsan 
következni fog, mint módszer tekintetében kiváló müveket, melegen 
ajánlom tanártársaim figyelmébe.

(Pozsony.) Dr. Tóth Sándor.

Gyakorlati ábrázoló geometria, a  r e á l is k o lá k  V. o s z tá ly a  
s z á m á r a .  A z  ú j t a n t e r v  s z e r in t  i r t a  K is s  E . Ján os. H a t  r a j z m e l 
lé k le tte l .  B u d a p e s t .  F r a n k l in - T á r s u la t ,  1 8 9 2 . Á r a  1 f r t  2 0  k r .

Örömmel vettük azon hirt, hogy Kiss E. János kartársunk foly
tatni szándékozik a reáliskolák számára már eddig is kiadott geomet
riai tankönyveinek sorozatát, illetőleg, hogy főreáliskolák számára is 
óhajt ábrázoló geometriai tankönyveket Írni.

Szándékát azért fogadtuk helyesléssel, mert eddig megjelent tan
könyveinek sikere után Ítélve, a garantia meg volt arra nézve, hogy 
a vállalat folytatása is teljesen sikerülni fog.

És íme előttünk fekszik az V. osztály számára irt gyakorlati 
ábrázoló geometria és az megmutatja, hogy reményünkben nem csa
latkoztunk.

Nem szándékozunk a könyvnek külső kiállításával bővebben fog
lalkozni, mert ez alkalommal is csak ugyanazt mondhatnék, a mit 
szerzőnek constructiv planimetriájáról mondottuk, hogy tudniillik for
mailag minden tekintetben elegáns kis könyv. Ez különben egészen 
természetes dolog, hiszen ismerjük a Franklin-Társulat áldozatkészsé
gét, melylyel kiadványait ki szokta állítani.

Legyen tehát szabad inkább a könyv szellemi részére (tartal
mára) vetnünk egy szempillantást.

A könyv áll először is egy bevezető részből, mely ismét két fő
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szakaszra oszlik. Az elsőben szerző a legszükségesebb geometriai alap
fogalmakat tárgyalja (hat fejezetben). A másodikban pedig a geomet
riai ábrázolást, három fejezeten át.

Ezután következik a könyvnek tulajdonképem anyaga és az 
liáiom főrészre oszlik.

Az I. rése, nyolcz fejezetben, az egy projectió lapon való 
orthogonális projiciálást foglalja magában.

A II. részben szerző tizennyolcz fejezetre osztva, a két projectió 
lapon való orthogonális projiciálást tárgyalja. Ezen részre esik tehát 
könyvének súlypontja és ez így helyes is.

A III. rése, melyet a szerző előszavában gyakorlati résének 
mond, egyszerű technikai tárgyak ábrázolásával foglalkozik. Ez végre 
öt fejezetre oszlik és főleg egyszerű épületek alaprajzát, keresztmet
szetét és homlokzatát tünteti fel.

Már a könyv bevezető részében is egy nagyon figyelemre méltó 
körülmény lep meg.

A geometriai alapfogalmak felsorolásánál ugyanis azt látjuk, 
hogy szerző, eltérőleg a nálunk eddig megjelent hasonló könyvektől, 
a legfontosabb planimetriai és stereometria tételek csoportosításánál 
(mely tételekre később természetesen szüksége leend) szem előtt tartotta 
azon fontos elvet, melyet reciprocitásnak vagy dualitásnak szoktunk 
mondani. Ezen elv módot nyújt arra. hogy az együvé tartozó tétele
ket egymással szembe állítsuk és a tételek között lévő rokonságra 
figyelmeztetve, a tanulónak az egész tárgyat nemcsak érdekesebbé 
tehessük, hanem egyúttal azon geometriai tételek között létező szigo
rúan consequens összefüggésre is figyelmeztessük, mely tételek tisztán 
az alakzatok helyzetére vonatkoznak. És hogy nem nevezhető hiú áb
rándnak, ha azt mondjuk, hogy a dualitás elvét — okkal, móddal —  
a középiskolában értékesíteni lehet, bizonyítja azon közkedveltség, 
melynek a Menger-féle ábrázoló geometria az osztrák középiskolákban 
örvend. Pedig annak a bevezető részében a geometriai tételek ugyan
csak a reciprocitás elve szerint vannak csoportosítva.

Ezen újításnak valóban örvendünk !
Gyerünk egy lépéssel tovább. — Geometriai szakkörökben egy 

általánosan érzett baj az, hogy a geometriai műszók Írására sem a 
tudományos akadémia, mely erre leghivatottabb volna, sem pedig mi 
középiskolai tanárok, megegyezésre mindeddig nem jutottunk.

Nem lehet tehát csodálni, hogyha az egyik szakember a térbeli 
ponton keresztül húzható egyenesek összeségét p. o. sugárkévének, egy 
másik sugárcsomagnak, egy harmadik sugárcsomónak, egy negyedik 
(a szerző) pedig sugárzóinak és egy ötödik végre sugárpont-múí mondja.

Vagy hogy még egy példát említsünk fel, lássuk, hogy p. o. 
az egy síkban fekvő pontok összességének megnevezésénél hányféle
képen tér el a vélemény. —  Az egyik azt mondja pontsík, a másik 
pontmczö; egy harmadik pedig legczélszerűbbnek tartja ezen fogalmat
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így fejezni k i: a po n to k  m ásodrendű sokasága, míg egy negyedik végre 
azt mondja: a s ík  p o n tja in a k  totalitása  stb.

De legyen elég ebből ennyi, mert ehhez hasonló példát még 
számosat lehetne felsorolni. Nézzük még csak, hogy hogyan állunk a 
projectió  szóval. Még azt is sokféleképen Írják; ugyanis vagy projec- 
tiónak, vagy proiectiónak, (mint a szerző), vagy projeteiónak, stb. 
No itt meg melyik a legjobb? — A mi véleményünk szerint az első, 
tudniillik a projectió, mert így találjuk ezt írva a külföldi müvekben 
is, és ilyen alakban tehát internationális szó. De a ki szigorúan a 
latinos írásmódhoz ragaszkodik — mint szerző, — az persze «'-vei írja.

Mindaddig azonban, a mig ezen égető kérdésben rendet nem 
csináltunk, nem érezhetjük magunkat feljogosítva az egy és ugyanazon 
fogalomra használt műszavak közül bármelyiket is hibásnak mondani, 
hacsak — a magyarosított szókra nézve — annak a constructiója 
nem kézzelfoghatólag rósz és véleményünk szerint mindaddig, míg jó 
magyar műszókat nem készítettünk, a hol csak lehet, az internationális 
megnevezéseket használjuk. Egyes fogalmak megjelölésére pedig, me
lyekre internationális elnevezések nincsek, legjobb, ha a többség véle
ményét követjük.

A mi a sugárzatot illeti, melyet szerző használ, az persze 
egészen új szó — mi legalább eddig az illető fogalom megjelölésére 
még nem hallottuk.

Nem baj ez azért.
Azonban csak helyeselhetjük, hogy szerző a régebben használt 

Vve tü le t“-e t teljesen kiküszöbölte.
Csak két-három rövid észrevételt akarunk még koczkáztatni, de 

azzal sem akarunk a könyv értékén csorbát ejteni.
Azt hiszszük ugyanis, hogy azon fejezetet (a bevezető részben), 

mely a végtelenben fekvő elemeket tárgyalja, kissé rövidebbre lehetett 
volna szabni.

Továbbá szerző a könyvhöz csatolt rajzain a projiciáló sugara
kat teljes vonalakkal (bár nagyon finomakkal) húzta ki, a mivel szintén 
nem tudunk — ez esetben —  egyetérteni.

Hogy szerző a pontozott vonalakat, a múlt évben kiadott con- 
structiv planimetriájában teljesen kihúzott vonalakkal helyettesítette, 
azt akkoriban ugyan helyeseltük és a geometriai rajzi oktatás azon 
fokán, helyeseljük most is ; az ábrázoló geom etriában  (orth. pro.-ban) 
azonban, nem tartjuk ezen módszert annyira praktikusnak, mert az 
idomok áttekinthetőségének tisztasága szenved alatta, hacsak a növen
dék a projiciáló sugarak kihúzására színes téntát nem fog használni, 
vagy pedig megkülönböztetésül a térbeli alakzatoknak képeit és a se
gédszerkesztéseket túlságosan vastagra nem húzza ki. Hogy azonban 
a szemrontásnak nem épen alaptalan vádja még se érhessen, hogyha 
a projiciáló sugarakat apróan szaggatott vonalokkal húzzuk is k i; járjunk 
el úgy, mint a hogy azt a modernebb külföldi müvekben látjuk, pon
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tozzuk ugyanis a projiciáló egyenesnek csak az elejét és a végét, (tudni
illik közvetlen az illető képeknél lévő részeket,) akkor segítve lesz 
a bajon.

A könyvnek rendszere szigorúan az utasításokhoz alkalmazkodik.
A rajzmellékletek rendkívül gonddal vannak kiállítva, a könyv 

magyarsága kifogástalan és a stilus a növendékek felfogásához mért • 
a könyv ára pedig nem nagy.

Midőn e tankönyvet a tisztelt kartárs uraknak melegen ajánljuk, 
végül még csak azt kívánjuk, hogy szerző munkáját nem sokára foly
tassa és be is fejezze. — Ne csökkentse munkakedvét azon körül
mény, hogy az egységes középiskolai enqueten az a vélemény hangzott 
fel, hogy az ábrázoló geometria a majdan létesítendő új intézetek — 
terra incognita — tantervében mellőztessék.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az ábrázoló geometria mint 
a térszemlélet fejlesztésének hatalmas oszlopa, az egységes középiskola 
tantervében helyet fog találni és előrelátható, hogy a Kiss-féle tan
könyvek még ott is jó szolgálatokat fognak tenni.

(Budapest.) Hornischek Henrik.

PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

III. Történelem. (Befejezés.)

III. A világtörténelem és annak segédtudományai keretébe esnek 
a következő dolgozatok :

Börzsönyi Arnold értekezése : A győri főgymnasiumi régészeti 
múzeumának üvegtárgyai (főgymn. értesítő). E múzeum, melynek Römer 
Flóris veté meg alapját, jelenleg 17,500 lelettel dicsekszik. Szerző 
különösen a római korból származó üvegtárgyakkal foglalkozik; de 
leír több magyar korsót is, melynek rajzát is közli.

Szongott Kristóf, a hazai örmény tudósok e kiváló tagja, Cho- 
renei Mózesnek „Nagy-Örményország történetéit kezdi magyar nyelvre 
átültetni. (A szamosujvári városi örmény algymnasium értesítőjében.) 
Egyelőre az I. és II. kötet fordítása fekszik előttünk, magyarázó jegy
zetekkel ellátva. Kár, hogy Szongottnak Gutschmid epochális értekezé
séről, ki Chorenei Mózes hitelességének fokát minden időkre meg
állapította, úgy látszik nincs tudomása.

Junker László „Nagy Károly birodalmáról és intézkedéseiről“' 
értekezik (a kecskeméti főgymnasium értesítőjében). A dolgozat két 
részre oszlik, a Merovingiak és Nagy Károly korára. Az értekezés 
eléggé terjedelmes és tudományos színezetű. Sajnálatomra ki kell azon
ban jelentenem, hogy szerző több ideszóló fontos müvet nem használt 
fel vagy tán nem is ismer. Ő jóformán Waitznak nyomain halad, pedig 
Waitznak nagy ellenfelei akadtak újabban, kik közül Füstéi de Cou- 
langes-t nem szabad mellőzni. így áll a dolog Viollet- és Glasson-ra



vonatkozólag is. Brunner és Schröder jogtörténeteit, Lamprechtnak 
„Deutsches Wirthschaftsleben“ ez. művét hasonlóan figyelemre kellett 
volna méltatni. A felhasznált Dahn-féle „Urgeschichte“-nél sokkal 
jobb ugyané szerzőnek később megjelent „Deutsche Geschichte“ czímü 
müve. A patriciatus-ra, a Patrimonium S. Petri alapítására, Károly 
koronázására és a császárság megújítására vonatkozó terjedelmes új 
vitairodalomnak semmi nyomát nem találtam stb.

A fehértemplomi főgymnasium értesítőjében Gretes József a Tell- 
mondá-t bonczolja alkotó elemeire, miközben különösen Rocholl és 
Yischer nyomain indul. Oechsli-nek „Die Anfänge der Eidgenossen
schaft“ czímű, mult évben megjelent pályanyertes művét már nem for
gathatta. A dolgozat ama része, mely a Teli-mondát és annak roko
nait az indogermán irodalmakban nyomozza, szerzőnek olvasottságáról 
tesz tanúságot.

A  pozsonyi főreáliskola értesítője Türr Lajos-tói hoz dolgozatot, 
ki „a fölfödözések és hódítások történetéből“ néhány fejezetet közöl. 
Ilyen Amerikának a normannok által történt felfedezése, Columbus 
életrajza in nuce és Cortez története. Igénytelen, a gyermekek értelmi 
fokához mért, ügyes tollal írt rajzolatok.

LatMczy Mihály „ A  humanismus egy elfeledett nőalakja. E l i -  
sabetha Joanna Westonia“ czím alatt az eperjesi főgymnasium érte
sítőjében fölötte érdekes életrajzot közlött, melynek hősnője a Rudolf 
császár és király korabeli Weston Erzsébet, egy Angliából Prágába 
menekült pápistának leánya, ki mostoha viszonyok közepette Szinnyei 
Merse György (a prágai magyar kanczelláira pecsétőrének) pártfogása 
alatt kezdé rögös pályáját. Később Leo János jogtudóshoz ment nőül, 
egyik leánya pedig Weber János, az ismert sárosmegyei írónak, a 
Wesselényiek és a Murányi Venus orvosának és egyúttal Eperjes 
főbirájának lett nejévé. Maga Erzsébet 1612-ben halt meg, veje és 
annak gyermekei pedig a Thökölyi felkelés idején mint a politikai 
vértanuság áldozatai múltak ki. — A terjedelmes dolgozat, mely 
többi között Rudolf udvarára, Bocatius és Werner György humanis
tákra is kiterjed, önálló tudományos becscsel bír és lépten-nyomon 
tanúsítja, hogy szerzője még a nehezen hozzáférhető angol irodalomban 
is jártas. Csak ama megjegyzést koczkáztatok, hogy a 62. lapon emlí
tett Kelley és Dee arancsinálók alkalmasan azonosak ama szerencse- 
fiakkal, kik Báthory István lengyel udvarában is megfordultak, és 
kikről nemrégen a „Századok“-ban nehány angol adatot közöltem.

E csoporthoz csatolom Ardeleanu Coriolan értekezését: „Din 
istoria poporului romanu“ (a belényesi főgymnasium értesítőjében). 
Szól a római Dáciáról, a népvándorlásról, első sorban pedig a rumun 
történetírók kedvelt thémájáról, a román elem Erdélyben való fen- 
maradásáról. Helylyel-közel magyar történészekre is hivatkozik, Hun- 
falvy Pál és követői elől azonban lehetőleg kitér.

Egy éremtani katalógus felemlítésével zárom be e csoportot, mely
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G yörik  M á rto n  tollából származik. Czíme: „A Schimkoianum“. Yll. 
folytatás. (Megjelent a pozsonyi evang. lyceum értesítőjében.) A mint e 
múzeum maga is hazánk egyik legkiválóbb gyűjteménye, mely a leg
ritkább franczia, spanyol és portugál érmekkel dicsekszik és melyben 
többi között X1Y. Lajos és I. Napoleon érmei majdnem hiány nélkül 
megtalálhatók: hasonlóképen e szakavatottsággal készült kalauz is a 
múzeumot látogató vendégek elismerésére mindenképen méltó.

IV. Módszertani értekezést csak egyet leltem. Ez F est A ladár  
olaszul irt értekezése a történelmi tanítás módjáról, melyhez a szerző 
mind a hazai, mind a világtörténelemből kiszemelt példákat csatolt. 
(Megjelent a fiumei főgymnasium értesítőjében.) Az általa ajánlott 
módszert a magam részéről czélboz vezetőnek és gyakorlatilag kivihe
tőnek tartom. A dolgozat egyébiránt a múlt évi Közlönyben magyarul 
is megjelent.

Elszigetelve áll F a rka s R óbert történet-bölcseleti értekezése is. 
mely „A világtörténelem ethikája“ czím alatt a prémontrei rend kassai 
főgymnasium terjedelmes értesítőjének nagyobb felét foglalja el. Szerző 
kiemeli benne a történelem, mint az emberi nem nevelő tudományának- 
fontosságát és a természettudományokhoz való viszonyát; felsorolja a 
történelmi rendszereket és történeti módszert; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a történelem megértése gondviselés nélkül érthetetlen. Végül 
pedig futólagos szemlét tart az egész világtörténelem fölött, jellemzi 
az egyes korszakokat és Ítéletet hoz a vezéralakok erényei és hibái 

.fölött. — Szerző kétségkívül nagy buzgalommal, mondhatni lelkese
déssel fogott a felvetett kérdés kidolgozásához. A dolgozat ethikai 
részéről nem akarok itt szólni. A történelmi részre vonatkozólag azon
ban bátorkodom megjegyezni, hogy a fejedelmeknek „jó“ és „rossz'' 
csoportokba való beosztása, ha ez eljárást következetesen keresztül 
vinnők, ama régibb, moralizáló történeti iskola álláspontjához vezetne 
bennünket vissza, mely a történelemben csakis félisteneket avagy gonosz
tevőket látott. Végül sehogysem helyeselhetem, hogy a koronázott, 
zsarnokok, a Caligulák és III. Richárdok társaságában Cromwell nagy- 
alakját kell látnom. M . L .

IV . T erm észetrajz.

Évek óta kisérem figyelemmel a programm-értekezéseket, még 
pedig nemcsak a szakomba vágókat, de egyebeket is. Jobb szolgálatot 
teszünk az ügynek, ha nyíltan bevalljuk, hogy azok niveauja a leg
utóbbi időkig épenséggel nem volt magas ; mintha takargatni akarnánk 
és hátráltatni e haladást. Nem tudom azért-e, mert a szakmámbeliek- 
hez inkább értek vagy talán ezekkel szemben ítéletem szigorúbb, de 
■sajnosán tapasztaltam, hogy a természetrajzi tárgyú értekezések arány
lag legkevésbé ütötték meg a mértéket, melyet fejlettebb tanügyi és 
tudományos viszonyainkhoz illik szabnunk. De sietek hozzátenni, hogy
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a niveau emelkedőben vau. Úgy a tárgy megválasztásában, mint a 
kidolgozás módjában, alaposabb készültség és helyesebb Ízlés nyilvá- 
nulását konstatálhatjuk. Örvendetes ténynek tartjuk, hogy a természet
rajzi értekezések közül több most már helyi természeti viszonyokat 
dolgoz fel és ismertet, a mi szerény nézetűnk szerint a paedago- 
didaktikai tárgyú értekezések mellett legfőbb és legfontosabb feladata 
a programm-értekezéseknek. A tavali programútokban közölt természet
rajzi értekezéseket három csoportba szedve, következőkben foglaljuk 
össze róluk rövid referádánkat.

I. Ásvány-földtani tá rgyú  van öt. Köztük becses munka a pécsi 
kath. főgymnasium programmjában dr. Á g h  T im ó t G éza  értekezése: 
„A pécsi artézi kútról“. A szerző behatóan és alaposan ismerteti a 
149'42 méter mély artézi kút geológiai viszonyait, szelvényen is feltün
tetvén ezeket. Bevezetésül áttekintést nyújt a geológiai korszakokról, 
igen ügyesen vázolja az artézi kutak elméletét és a fúrás módját, 
nemkülönben kitérj eszkedik az artézi kút vizének és hőmérsékleti 
viszonyainak ismertetésére is. Az értekezéshez térképrészlet is van 
mellékelve Pécs városa és környékéről, melyben elég alkalmas módon 
vannak a geológiai viszonyok bemutatva.

A z ila h i áll. segélyezett ev. ref. kollégium értesítőjében dr. B en kö  
Gábor közli székfoglalóját „A föld alakulásáról és benépesedéséről". 
Szerző elég érdekes módon ir e szélesebb körökben sem ismeretlen 
tárgyról. A föld belsejéről mondottak és a felsorolt bizonyítékok ma 
már nem állják meg a kritikát. Újabb valószínűbb hypothesiseket is 
sorolhatott volna fel. A geológiai órákban a mezoroos, a kanozoos 
óráknak „középállati“ és „újállati“ szavakkal való fordítása legke
vésbé sem megfelelő, de nem is magyaros.

A lévai kegyesrendi főgymnasium értesítőjében P in tér  Pál „A sze
nek és a szénrejtő rétegek települési viszonyairól“ értekezik. Szor
galommal, de kevés kritikával készített dolgozat. Szerző az újabb, e 
tárgyra vonatkozó tanulmányokat alig vette tekintetbe, inkább régeb
bekre támaszkodik. Helyén lett volna a hazai viszonyoknak feltünte
tése. Leginkább külföldi példákra hivatkozik, pedig itthonról is sze
rezhetett volna eleget. A Brandschiefer magyarul nem égő, sem égetett 
pala, hanem bitumenes márgapala. A lepel, gomoly-alakok ismeretlen 
kifejezések a geológiában. Az újabb nomenklatúrát egyáltalában kevéssé 
veszi tekintetbe.

A kassai áll. főreáliskola értesítőjében B aczon i Albert érteke
zése „Kirándulás Alsó-Szepességre“, különösen irányánál fogva érdemel 
figyelmet. Szerző május 14— 16-ik napjain a VII. és VI. osztály 
tanulóival az Alsó-Szepességre rándult bányák és az ottani nemes fém- 
és vaskohászat megtekintésére s a rossz időjárás meghiúsította ugyan azt, 
hogy egész útitervét megvalósítsa, de azért sok tanulságos dolgot lát
tak és ezekről számol be a szerző. Az újabb természettudományi ter
minológiát ajánljuk figyelmébe.

60
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A szászrégeni ev. gymnasium német értesítőjében Schu llerus  
József „Das Kochsalz, Natriumchlorid als erster Körper im minera- 
logischen-chemischen Unterricht der dritten Klasse einer Mittelschule“ 
czimű értekezése igen helyes didaktikai elveket fejteget, de sajnáljuk, 
hogy szerző annyira elfogult, hogy az idevágó magyar irodalomról 
egyáltalában tudomást nem vesz. Az értekezés bevezető része (1— 31. 1.) 
a természetrajz, különösen pedig az ásványtan tanításának fontosságát 
és jelentőségét fejtegeti s annak a módszernek helyességét bizonyít
gatja, a mely ismertből indul ki és a tanulónak érdeklődését igyek
szik a tárgy iránt felkelteni s ébren tartani. Valahány német érte
kezés és könyv e tárgyról megjelent, azokat szerző mind idézi részint 
bizonyításképen, részint hogy őket czáfolja. De Szterényi Hugónak 
épen szerző szellemében írt (e folyóirat XX-ik évfolyamában megjelent) 
értekezését: „Az ásványtan tanításáról“ és a Schullerus által is nagyra 
tartott módszer szerint megirt ásványtanát nem ismeri, ezekről tudo
mást nem vesz. Szterényi és a szerző tanítási iránya meg módszere 
között alig van egyéb eltérés mint az, hogy a szerző kizárólag a kősó
val véli kezelhetőnek az ásványtan tanítását, holott más, a tanuló 
előtt ismeretes ásvány is kínálkozik arra, mint azt Szterényi könyvé
ben teszi. A 32— 58. lapon a kősót tárgyalja túlságos részletességgel, 
de sok igen hasznos és ügyes methodikai tanács meg utasítás belé- 
szövésével.

II. Növénytani tá rgyú  értekezés van öt. Ezek közül első helyen 
kell megemlékeznünk dr. S im o n ka i Lajos „Részlet városunk és me
gyénk növényvilágából“ czimű értekezéséről az arad i kir. főgymna- 
siumnak és az ezzel összekapcsolt áll. főreáliskolának értesítőjében. 
A florisztikai részlet, melyet szerző bemutat, a hüvelyesek családja. 
87 faját ismerteti különös tekintettel a tanulóktól használható ismer
tető jegyeire, előfordulási körülményeire és termő helyeire. A vadon 
termő fajok mellett kiterjeszkedik a termesztettekre is.

Az egri kath. főgymnasium értesítőjében néhai Vrabely Márton 
mátraalji volt uradalmi tisztviselőnek és a Mátra flórája lelkes kutató
jának hátrahagyott irataiból találjuk a Mátra növényföldrajzi vázlatos 
ismertetését. Vrabely értekezését német nyelven irta meg, az értesítő 
részére azt kegyeletből fordították le, de sajnos, nem egészen meg
felelő szakértelemmel és nem épen jó magyarsággal. A Fagus silva
tica veres fenyőnek van fordítva, a Prunus avicem kökénynek, a Pinus 
silvestris szurokfenyőnek, a Steppenpflanze pázsitnövénynek, a trachit- 
tuff trachit-szivacsnak, stb. A diluviumot sem mondja ma már senki 
özönvizi képletnek.

A verseczi községi főreáliskola értesítőjében dr. R ich ter  Aladár 
kritikai megjegyzéseket tesz ama 36 növényfajra, melyeket Kubinyi 
Ágoston 1842-ben Gömörmegyében, a Királyhegyen gyűjtött.

A Süm eg  városi reáliskola értesítőjében Szép  Rezső az 1889— 
90-iki értesítőben Sümeg határa edényes növényeiről közölt enumerá-
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tióját egészíti ki. Kár volt sok rossz magyar nevet újítani fel a külön
ben becses enumerátióban.

A szegedi kegyesr. főgymnasium programújában Zoér Endre ter
jedelmes értekezést irt „A hőmérsék hasznos és káros hatásáról a 
növényekre“. Tanulságos, a tárgyat minden oldalról felölelő dolgozat, 
melyet a tanuló ifjúság is bizonyára haszonnal olvasott. Kiterjed a 
kérdés gyakorlati oldalára is, és egyrészt a mindennapi élet e tárgyra 
vonatkozó számos tüneményét magyarázza, másrészt hasznos tanácso
kat is közöl. Kár, hogy szerző leginkább régibb forrásokból merített, 
az újabb, az érdekes tárgyra vonatkozó tanulmányokat kevéssé vette 
tekintetbe. Brefeld, különösen pedig Müller (Thurgau) e lágyra vonat
kozó buvárlatai sok elméleti és gyakorlati érdekességü adatot szolgál
tathattak volna.

III. Állattani tá rgyú  értekezés négy van. Igen fáradságos, de 
hasznos munkát végzett dr. Pachinger Alajos a kolozsvári róm. katk. 
főgymnasium értesítőjében azzal, hogy a Kolozsvár környékén gyak
rabban előforduló bogarak meghatározását adja útmutatásul a tanít
ványoknak. 26 családot, 197 génuszt és 415 speciest dolgozott fel 
eléggé átnézetesen. A családok ismertetésébe fontosabb biológiai meg
jegyzéseket is sző. A tanulókra nézve fontos a bogaraknak előfordu
lási helyük szerint való csoportosítása is. A magyar neveket szerző 
egészen mellőzte, helyén lett volna a jó magyar neveknek használata. 
Az értekezéshez egy kőnyomatú lap is van mellékelve, melyen útba
igazításul a bogár részeit mutatja be.

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítőjében Petricskó  
Jenő Selmeczbánya vidékének miriopodáit ismerteti. Szerző Selmecz- 
bánya vidéke faunájának leírásán dolgozik és a miriopoda fauna csu
pán mutatvány a megjelenendő munkából. Szerző 22 olyan fajt gyűjtött, 
melyet arról a vidékről nem ismertek. Egy új Glomeris-fajt is sejt, 
de mert belőle csak egy példányt gyűjthetett, nem tartotta eléggé 
indokoltnak azt, mint új fajt leírni. A komoly kutató így cselekszik.

A sepsiszen tgyörgyi Székely Mikó-collegium dr. Székely  Bendegúz 
székfoglaló értekezését közli „Az állatok táplálkozási szerveiről, táp
lálkozásáról és az ezzel egybefüggő jelenségekről“. Vonzó modorban 
megirt tanulságos értekezés, mely e tárgyra vonatkozó újabb búvár- 
lati eredményeket is tekintetbe vesz. Szerző a nomenklatúrában követ- 
kezetlen. Egyrészt például kerüli a hüllő használatát és a csuszóval 
helyettesíti, másrészt ürbelűt, tápnyát, visszeret stb. ír. Illustratiók 
emelték volna az értekezés becsét.

A gyöngyösi kath. nagygymnasium értesítőjébe Galam bos Áron, 
a tavai be nem fejezett „A rovarok életmódja és természeti ösztönük“ 
czimü francziából fordított értekezést közli. A termeszek életmódja 
képezi tárgyát. S .
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K ü lfö ld i m űvek.

Der Handfertigkeits Unterricht, seine Theorie und Praxis. 
Von F e r d .  F m ,  R a u s c h e r .  Vollständige Ausgabe in 1. Bande. 
Mit 192 Abbildungen im Text. Wien. 1891. Verlag von A. Pichlers 
Witwe und Sohn. K. 8-adrét, 3 rész 1 kötetben, 32 iv. Ára 
fűzve 5 M. =  2 frt 50 kr.

Azt hiszem, nem felesleges munkát végzek, midőn t. kartársaim 
figyelmét egy oly munkára hívom fel, mely a kézügyességi oktatást 
minden oldalról megvilágítva tárgyalja.

Suppan V. a Közlöny f. é. 3-ik számában „A középiskola fel
adata a testi nevelés érdekében“ ez. czikkében a testi nevelés egyik 
lényeges eszközének tekinti a testi m u n k á t , s a testi nevelés érdeké
ben szükségesnek véli, hogy a többi között a kézügyességi oktatást 
is a tanárok vállalják magukra. S igen helyesen, mert a kézügyességi 
oktatástól csak azon esetben várhatunk az iskolai életre kiható becses 
eredményeket, ha az ügynek élén szakképzett, a kézimunka tanításában 
alaposan jártas, s a mi legfőbb, a kellő paedagogiai tapintattal biró 
egyének s lehetőleg a középiskola tanári testületének tagjai állanak. 
A kézügyességi oktatás a középiskolák keretében nálunk még egészen 
új dolog, tudomásom szerint Budapesten a Nagykorona-utcza 13. sz. a. 
levő polgári- és kereskedelmi iskola az egyedüli, mely ily tanfolyamot 
állított Aranyossy Miksa és Guttenberg Pál középiskolai tanárok veze
tése mellett, s a f. évben tartott középiskolai kiállítás alkalmával már 
számbavehető s paed. értékkel biró eredményekkel lépett a nyilvá
nosság elé. Nem kétlem, hogy középiskolai tanárságunk Suppan V. 
említett czikkének végén kifejezett óhajához képest, a testi nevelés 
körében a kézimunkatanítás ügyét is csakhamar a gyakorlati kivitel, 
illetve megvalósulás stádiumába juttatja.

Áttérve könyvünkre, szerző előszavában önmaga bevallja, hogy 
a kézügyességi tanfolyamoknak az iskola körében meghonosítása iránt 
tartózkodó álláspontot foglalt el mindaddig, mig a külföld ily irányú 
intézeteiben a legkülönbözőbb ifjúság munkájának ethikai értékét meg
ismerte s nagyrabecsülni megtanulta.

Rauscher Em. Ferdinánd egyike Ausztria azon tanférfiainak, 
kik a kézimunka-tanítás szervezése közül kiválóan burgólkodnak, 
könyvében saját tapasztalatait Írja le, melyeket Németország külön
féle helyein, u. m. Lipcse, Osnabrück, Lingen, Emden, Bréma, Ham
burg, Lübeck és Kiéiben, valamint Dánia és Svédhonban szerzett s e 
helyek kézimunka-tanműhelyeinek berendezését, irányát s eredményeit 
behatóan ismerteti s a II. rész végén külön fejezetben Írja le a nääsi 
slöjd-tanítóképző intézetet, hol 1884-ben a junius 4-től julius 16-ig 
tartott tanfolyamban részt vett.

Könyvének I. része az elméletnek van szentelve, s a nääsi 
intézet igazgatójának a tanfolyam alatt tartott előadásait saját feldől-
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gozásában közli s a kézügyességi oktatás czéljainak megvilágítására 
22 lapot szentel.

A nevelés szempontjából a kézügyességi oktatás, mint alaki 
képzőerővel biró tantárgy czéljait, a következőkben foglalja össze :

1. a munkakedv és munkaszeretet felébresztése,
2. általános kézi ügyesség elsajátítása,
3. öntevékenységre szoktatás s ennek megszilárdítása,
4. a pontosság és rendszeretet erényeinek felköltése s végül
5. a figyelés, szorgalom és kitartásra nevelés.
Ezután tárgyalja a kézügyességi oktatás szervezésének kivitelét, 

szól a tanító kellékeiről, megválasztja a tanítás anyagát s a mintákat, 
majd arról értekezik, mily korú növendékek s mily számban vehetnek 
részt a tanfolyamban egy tanító vezetése mellett s mely időben ? —  
Ismerteti a szerszámokat, feldolgozandó anyagokat s a tanításra alkal
mas helyiségek berendezését s végül a munkakiállításokra vonatkozó 
nézeteit adja elő s ajánlja azok teljes mellőzését.

A következő fejezetben Montaigne, Comenius, Francke, Locke, 
Rousseau, Basedow, Salzmann, Campe, Pestalozzi, Fröbel és Herbart 
elveit fejtegeti, vonatkozással a kézimunka- tanításra, s végül kimerítő 
ismertetést nyújt e tárgy mai állásáról a különböző államokban, de 
hazánk iránt meglehetősen elfogult, mert mig Ausztriáról teljes 20 
lapon át értekezik, addig Magyarországnak csupán 5 sort szentel, 
megemlítvén, hogy Trefort közoktatásügyi minister különböző alka
lommal élénk érdeklődését nyilvánította a tanítás e neme iránt.

A II. rész bevezető fejezetében azonban hazánkra vonatkozólag 
következőkép ír: „annál örvendetesebb, hogy Magyarországból a kézi
munka tanítás terén gyors előhaladást tapasztalhatunk“ . . .  de ezt 
is egy távoli hon szülötte, a svéd Salomon Otto nääsi slöjd-seminarium 
igazgatójának a „Nordwest“ ez. lap 1885. évi junius 14 én megjelent 
24-ik számában közzétett tapasztalatai alapján. Valóban csodálkoznunk 
kell, hogy tőszomszédjaink, az alapos ausztriai paedagogusok, Svéd
országon át szerzik Magyarországra vonatkozó ismereteiket, s így nem 
az ismertetett könyv szerzőjének, de a kézimunka tanítás svéd apos
tolának, Salamonnak érdeme, hogy Magyarország azon tanférfiát, ki 
a kézügyességi oktatás terén úttörő — Suppan Vilmost — megér- 
demlett méltatásban részesíti.

A kézimunka oktatás állapotát hazánkban következőkben ismer
teti: „A slöjd-tanítás Magyarországban egészen a 70-es évek elejére 
vezethető vissza, a mely időben Trefort minister a közoktatásügyi 
tárcza vezetését átvette. Ő az ifjúság gyakorlati nevelésének igaz 
barátja, rendeleti úton intézkedett, hogy a fiúnépiskolák tantervében 
a mezőgazdasági, vagy háziipari gyakorlatok helyet nyerjenek.

A magyar közoktatásügyről közzétett legutóbbi jelentésből kitű
nik, hogy 1882-ben a rendelet szellemében már 870 iskola foglal
kozott munkatanítással s e téren a következő 1883-ik évben is lényeges 
előhaladás történt.



Azonkívül, hogy e tárgy a 24 állami tanítóképző intézetben 
1881. óta kötelező, a Gyertyánffy István igazgatása alatt álló s a 
maga nemében talán egyedüli budapesti tanítóképzőben is egy magasabb 
tanfolyamot szerveztek a képezdei és polgári iskolai ipartanítók szá
mára. A 3 évre terjedő tanfolyamban a résztvevők az asztalosság, 
fametszés, esztergályozás, mintázás, rajzolás, leíró geometria, techno
lógia, neveléstan, könyvvitel és levelezésben nyernek oktatást. Hogy 
mily fontosságot tulajdonítanak a gyakorlati szakmáknak, abból is lát
ható, hogy az illető tanítók a többiekhez hasonlóan a tanár (Professor) 
czimét viselik. (?!)

Hogy a kézimunka tanítás módszerét és szervezetét megvilágít
sam, mi módon tanítják ezt a magyar tanintézetekben, legyen szabad 
egynéhány jegyzetet közölnöm, melyeket a magyar fővárosban tartott 
országos kiállítás megtekintése alkalmával a kiváló szakférfiú — Suppan 
Vilmos tanár — vezetése mellett volt alkalmam följegyezni. A buda
pesti képzőintézet asztalos, esztergályos és mintázó munkákat állított 
ki. A vele kapcsolatos tanítóképezde kosárfonó, kefekötő, táblapapir, 
fametsző és lombfürész munkákat mutatott be.“

Ezen kivül megemlékezik még az ország többi intézeteiről, vala
mint a Királyhágón túli részek felmutatott eredményeiről.

A II. rész további folyamán hasznos ismertetést közöl a slöjd 
anyagát képező fanemekről s a különféle szerszámokról, a tárgyak 
készítésének módjáról s részletesen leírja a nääsi intézetnek 100 darab
ból álló mintagyűjteményét.

A III. részben a Német-, Dán- és Svédországban meglátogatott 
műhelyeket írja le s rendkívül érdekesen és beható módon tárgyalja 
utazásai közben szerzett benyomásait, a mennyiben ezek a tanítás ezen 
ágára vonatkoznak. A tartalom megvilágítására szolgál 192 tiszta 
kivitelű ábra, melyek közül a nääsi mintagyüjtemény 100 ábrája s a 
nääsi slöjd-tanítóképző intézet csinos képe különösen sikerült.

Rauscher munkájában nagyon érdekes jelenség, hogy ő, ki a 
kézügyességi oktatásnak azelőtt ellenzője volt, a Svédországban elért 
eredmények közveretlen szemlélete által az ügynek lelkes szóvivője lett, 
s ugyané tárgyról oly behatóan és meggyőződéssel értekezik, hogy a 
kétkedők aggályait eloszlatni s a kézimunka-tanítás híveinek számát 
gyarapítani képes. E művét tehát, mely külső kiállítás tekintetében 
is az igényeknek teljesen megfelel, melegen ajánlom azok figyelmébe, 
kik a kézügyességi oktatás anyagával és czéljával alaposan megismerkedni 
óhajtanak s a tárgy iránt érdeklődnek.

(Eger.) O rlovszky István .
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A TANÁRI FIZETÉSEK ÜGYE A VÁLASZTMÁNYBAN.

A márczius 23-iki ülésben történt megállapodásokban (1. a 
Közlöny 633— 635. oldalain) a választmány körvonalozta ebben az 
ügyben elfoglalt álláspontját, midőn tudomására jutott, hogy a képv. 
ház pénzügyi bizottsága márcz. 26-án megkezdi a törvényjavaslat tár
gyalását. Nem volt veszteni való idő. Most már nemcsak arra kellett 
törekednie, hogy a nagybizottsági ülést kellőkép előkészítse, hanem, 
hogy kívánságait a pénzügyi bizottságnak tudomására juttassa s azok
nak ott lehetőleg érvényt szerezzen. Mert, ha a pénzügyi bizottság a 
javaslatot letárgyalta, akkor alig lehet reményünk sérelmeink orvos
lására. Azért a választmány ettől az időtől kezdve úgyszólván per
manensnek jelentette ki magát. Minden áldott nap délutánján ott volt 
az elnök, az előadó, a tisztviselők s a tagok legnagyobb része az 
egyesületi helyiségben s tanácskozott a teendőkről, kiosztotta a meg
bízásokat, meghallgatta a kapott híreket s tanácskozott a vidékről 
folytonosan érkező jelentések felett.

Ezen ülések fontosabb mozzanatait a következőkben közöljük : 
Márczius 27-én elhatározták, hogy az ügynek a pénzügyi bizottságban 
leendő előadására dr. Darányi Ignácz budapesti II. kér. orsz. kép
viselőt felkérik. A választmány kiküldötte még azon este felkereste a 
képviselő urat és felkérte, hogy a választmánynak a küldöttségét 
fogadja el. A képviselő úr a küldöttséget márcz. ЗО-án fogadta s 
nemcsak pártfogását Ígérte meg, hanem az ügy behatóbb megismerése 
czéljából más napokra magához kérte előadónkat, kivel a dolgot min
den oldalról alaposan megbeszélték. Az ápr. 1-i ülésben az elnök 
mindenekelőtt a Darányival végzettekről referált, azután pedig előter
jesztette a debreczeni kartársaknak hozzá intézett levelét, melyben 
azt a határozatukat tudatják, hogy ők a nagybizottsági ülés mellett, 
melyről a meghívóból értesültek, országos kongresszust is kívánnak 
tartani, sőt arra a meghívókat már szét is küldték s az elnököt fel
kérik a kongresszus tárgyalásainak vezetésére. Az elnök előadta, hogy 
őt ezen intézkedés kellemetlenül érintette, mert az esetleg az egész 
mozgalom kilátásainak megsemmisítését jelentheti, a mennyiben az 
egységes összetartás erejétől megfosztja. Előadta, hogy ily értelemben 
azonnal válaszolt a debreczenieknek s a kongresszus felajánlott elnök
ségét nem fogadta el. Erre vonatkozólag a főtitkár kijelentette, hogy 
ő a választmány összes eddigi eljárásáról és terveiről értesítette a 
debreczenieket s azok levelét annak tudja be, hogy valószínűleg el
kerülte egymást a két levél. A választmány a debreczeniek levelét 
sajnálattal vette tudomásúl, az elnök eljárását egyhangúlag helyeselte



696

s elhatározta, hogy a nagybizottsági üléshez, mint szerinte a legczél- 
hozvezetőbb módhoz ragaszkodik.

Április 2-án már a debreczeniek sürgönyét mutatta be az elnök, 
melyben jelentik, hogy a kongresszustól elállanak s körlevelükben a 
vidéki tagtársakat a nagybizottsági ülésben való részvételre buzdítják. 
A választmány éljenzéssel vette tudomásúl a derék tagtársaknak eme 
nyilatkozatát, melylyel bebizonyították, hogy egyedül az ügy fekszik 
szívükön s annak érdekében szívesen lemondanak kedvencz tervük
ről is.

Ezután felolvasásra kerültek a temesvári áll. főreáliskola, a 
beszterczebányai kir. gymn., a trsztenai áll. gymn., a székesfehérvári 
áll. reáliskola, a beszterczebányai áll. felső leányiskola tanártestületei
nek jelentései, melyek mind azt jelentik, hogy a nagybizottsági ülés
hez csatlakoznak s arra képviselőket küldenek. A trsztenaiak ezen
felül beküldötték körlevelüket is, melyben aláírások gyűjtésére hívják 
fel a tanárokat. A választmány mindezeket örömmel vette tudomásúl.

Ugyanebben az ülésben került felolvasásra egy levél is, mely 
szomorú állapotokat tár fel a tanárság köréből, úgy, hogy hajlandó 
volna az ember túlzásnak venni a dolgot, ha az tény, szomorú tény 
nem volna. Arról van szó, hogy egy kegyesrendi gymnasiumhoz az 
államtól kinevezett rendes rajztanár képesítése, képessége és kifogás
talan magaviseleté daczára huszonhárom, mondd : 23 év óta 800 frt. 
fizetés és 80 frt lakbér mellett működik. Huszonhárom év alatt semmi 
előléptetés ! Keserűen tárgyalja e levél Írójának nehéz viszonyait s 
még keserűbben végzi azzal, hogy egy nős honvéd-őrmesternek 120 
frt lakáspénze van. A választmány szomorúan és sajnálattal értesült 
erről, a mi még jobban megerősíti abban a tudatban, hogy nagyon is 
elérkezett már az ideje a fizetések rendezésének.

Az ápr. 4-iki ülést Berecz A. elnök előterjesztései töltötték ki. 
Előadta ugyanis, hogy ő a képv. házban felkereste Lukács L. orsz. kép
viselőt, a p. ü. bizottság előadóját, kivel hosszasabban értekezett. 
Értekezésének az az egyik és igen jó eredménye, hogy sikerült az 
előadó urat meggyőzni arról, hogy a javaslat 6. §-a a tanárok quin- 
quenniumának a rangosztálybeli fizetésekkel való összeolvasztását és 
így a tanári fizetések megrövidítését jelenti. Erre nézve az előadó úr 
megígérte, hogy beszélni fog a pénzügyi és a közoktatásügyi minis
terekkel. Ő megvárta. Az előadó úr azonban csak a pénzügyminister 
úrral beszélhetett, mert a cultusminister úr nem volt a házban. 
A pénzügyminister úr szerint a quinquennium a rangosztálybeli fizeté
sektől külön számíttatik, de biztosan nem mondhatja, mert a szak- 
minister úr nincs jelen. Az elnök figyelmeztette továbbá az előadó 
urat, hogy a javaslat intézkedései közül azok a tanárok, kik a 200 
frtos lakbérű városokban vannak alkalmazva, nem nyernének semmit, 
ilyenek összesen 160-an vannak, azután pedig, hogy az az anomalia 
is megesnék, hogy néhány kezdő fiatal tanár, kiknek még nincs
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quinquenniumjuk, a javaslat szerint 100 irtot nyerne, míg az öregeb
bek nem kapnának semmit. Végre elmondotta, hogy a végleges ren
dezés szerint a javaslat leszállítaná, nem hogy emelné a tanári állást, 
mert a tanár a legjobb esetben sem viheti annyira, mint most s 
mindennek a 6. §. az oka. Az előadó úr figyelemmel meghallgatta 
informatióját, mindenben egyetértett vele s pártfogását megigérte. — 
A választmány az elnöknek előterjesztéseért köszönetét szavazott.

Ezután határozatba ment, hogy mindegyik pénzügyi bizottsági 
taghoz el kell menni, informálni kell mindegyiket s kikérni pártolásu
kat. A választmány tagjai vállalkoztak erre s azonnal megállapították 
együttesen a képviselőknek adandó informatio pontjait, melyeket 
mindegyik leírva is át fog adni az illető képviselőnek.

A következő napon mindegyik választmányi tag eljárásának 
eredményével számolt be. Örömmel konstatálták, hogy 25 képviselő 
közül 19 megigérte ügyünk pártolását.

A választmány utolsó ülése a nagybizottsági gyűlést megelőző
leg ápr. 9-én volt. A fővárosi választmány majdnem teljes számmal 
megjelent, sőt már vidékieket is üdvözölhettünk közöttünk : Fest 
Aladárt Fiúméból és dr. Schmidt Mártont Ungvárról.

Az elnök mindenekelőtt felhívta a választmány figyelmét arra a 
most már köztudomású örvendetes esetre, hogy mivel a pénzügyi 
bizottság tárgyalásain a 6-ik §-nál mindegyik képviselő felszólalt, ezt 
a §-t függőben hagyták és csak akkor fogják újra tárgyalás alá venni, 
ha a quinquenniumokra vonatkozólag a pénzügyminister úr előterjesz
tést tehet. Azután értesülései szerint előadta ügyünk állását. A folyó 
hó 5-én tartott pénzügyi bizottsági ülés után a két illetékes 
minister tanácskozást tartott a korpótlékok és a fizetések relátiója 
ügyében s állítólag reánk kedvező eredménynyel végezték tanács
kozásukat. A. rangosztályba sorozásra nézve tudomása szerint a cul- 
tusministeriumban az a felfogás, hogy a fővárosi tanárok egy része 
a VIII., egy része a IX. rangosztályba kerül, s a vidéken szintén 
lesznek VIII. rangosztályba sorozottak. Arról, hogy a quinquenniumo- 
kat mind 200 írtra emeljék fel, alig lehet szó, mert a javaslat sze
rint, (ha a 6. §. megmarad) a középiskolánál és a felső leányiskolánál 
mintegy 50.000 írt megtakarítás mutatkozik a budget javára, ha 
pedig az eddigi 100 frtos pótlékot a rangosztálybeli fizetésektől füg
getlenítik, akkor mintegy 45.000 frt többlet jön ki a tanárok javára, 
ez pedig mintegy 95.000 frt különbség.

ő oda fordította minden erejét, hogy a quinquenniumok legye
nek függetlenek s akkor a tanár 1800+ 500  írtig emelkedhetnék a 
lakáspénzen kívül, továbbá, hogy a tanárokra is mondják ki, mint a 
bírákra, hogy ne a legutolsó categoriába (1100 frt) neveztessenek ki, 
végre, hogy több tanárnak adjanak helyet a Vili. rangosztályban. 
A választmány köszönettel és éljenzéssel fogadta az elnök felvilágo
sításait.
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Fest Aladár (fiumei) választmányi tag indítványozza, hogy mondja 
ki a választmány, hogy „a fiumei tanárokra nézve a kikötővárosnak 
közjogi külön állása és kivételkép súlyos anyagi viszonyai tekintetéből 
a választmány külön intézkedést tart kívánatosnak.“ A választmány 
az indítványhoz hozzájárul s azt, ha a nagybizottsági ülés elé ter
jesztetik, pártolni fogja.

Dr. Schmidt Márton, az ungvári tanári kör jegyzője azt veszi 
észre, hogy a ministeriumban a számadatokkal nincsenek teljesen 
tisztában, fél, hogy a beterjesztett javaslatot a pénzügyi bizottság észre
vétel nélkül megszavazza, azért gondoskodni kellene, hogy a bizott
ságba a tanárok érdekeit képviselő szakértő is bejusson. A választ
mány, miután a pénzügyi bizottság minden egyes tagját informálta s 
ennek alapján meg van győződve érdekeink képviseléséről, más lépést 
nem tart szükségesnek.

Ugyancsak dr. Schmidt M. amaz aggályának adott kifejezést, 
hogy ha lesz olyan vidéki tanár, a kinek fizetésén s különösen lak
bérén a javaslat nem segít, az igen rossz hatású lehet s meghason- 
lást idézhet elő. A választmánynak ezen nincs módjában segíteni, a 
mit tehetett, mindent megtett, mert mint a fönnebbiekből látszik, az 
elnök maga hivta fel erre az illetékes körök figyelmét s hogy ha 
nem lesz különbség a fővárosi és a vidéki tanár törzsfizetése között, 
továbbá, ha az előmenetel vidéken is lehetséges lesz, akkor nem is 
lesznek teljesen jogosultak a panaszok.

Az elnök ezután a holnaputáni nagybizottsági gyűlésen való 
tömeges részvételre, összetartásra s egyetértésre buzdítván a megjelen
teket, az ülést bezárta. Sz. T .

A  N A G Y B IZ O T T S Á G  G Y Ű L É S E .

S z o k a tla n , sz in te  ism e r e t le n  ez  az  e ln e v e z é s . E g y e s ü le t i  é le tü n k 
b e n , m in t  ü g y v iv ő  fa k to r ra l m o st ta lá lk o z u n k  v e le  e lő szö r . E d d ig  az  
e g y e s ü le t  v e z e tő in  k ív ü l le g fö le b b  a z o k  tu d ta k  r ó la  v a la m it, a  k ik  az  
a la p sz a b á ly o k a t  szo rg a lm a sa n  fo r g a tjá k , d e  a z o k  is  c sa k  o ly a n  ö tö d ik  
k e r é k n e k  g o n d o ltá k , a m i n é lk ü l n a g y o n  sz é p e n  m eg  le h e t  é ln i. S  
im e  1 e g y sz e r r e , a  ta p a s z ta lta k  u tá n , m o st m in d e n k i m á sk ép  v é le k e 
d ik  fe lő le .

M ik o r  a  k ö z lö n y  feb ru ár i szá m á b a n  a t is z tv is e lő k  f iz e té sé n e k  
r e n d e z é sé r ő l sz ó ló  c z ik k  r á m u ta to tt  arra a v e sz é ly r e , a  m e ly  a  m a
gy a r  ta n á r sá g  é r d e k e it  é s  a  m agyar  k ö z é p isk o la i  o k ta tá sü g y e t  a  tö r v é n y -  
ja v a s la t  v á lto z a t la n  e lfo g a d á sá v a l f e n y e g e t te , m e g m o z d u lt  a  v á la sz t 
m á n y , m e g m o z d u lta k  a  k ö r ö k  s m e g m o z d u lta k  e g y e s  in té z e te k  te s tü le té i .  
F ő v á r o s  é s  v id é k  e g y a rá n t fe lism e r te  a b a jt  s ig y e k e z e t t  a n n a k  e le jé t  
ven n i. A  v á la sz tm á n y  m ár febr. 1 4 - ik i  ü lé sé b e n  in té z k e d e tt  s m in d e 
n e k e lő t t  b iz to s  tá jé k o z ó d á s t  ig y e k e z e t t  sz e r e z n i az ügy  á llá sá r ó l. A
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vidék dicséretreméltó buzgósággal dolgozott s valóban nagy segítségére 
volt a választmánynak. A részletek felől ugyan nem volt megállapo
dásuk, de azt mindenki átérezte, hogy egyesült erővel kell tenni. 
Mindenkit egyszerre áthatott az a gondolat, hogy a tanáregyesület 
szerepe következik. Az egyesület meg is felelt a várakozásnak. Míg a 
nagy többség congressusról, rendkívüli közgyűlésről s a rendes köz
gyűlés áthelyezéséről gondolkozott, azalatt az egyesület elnöke hivat
kozva az alapszabályok 28. és 29. §-aira, összehívta az egyesületet 
képviselő nagybizottságot, mely a tanév közben egyedül van hivatva 
sürgős és fontos kérdésben nyilatkozni.

A nagybizottság hivatalos dolgairól más helyen számolunk be, 
itt arról szólunk, a miről a hivatalos jegyzőkönyv nem beszél, a gyűlés 
külsőségeiről.

Április 11-ikének délelőtti 9 órájára volt kitűzve a gyűlés az
V. kér. főreáliskola dísztermében. Már előző napon meglátszott, hogy 
a rendkívüli körülmények a gyűlést felül fogják emelni a szokott for
maságokon. A tanáregyesület helyiségei csakhamar megteltek a vidék
ről érkező collegákkal, kiket az egyesület tisztviselői és a fővárosi 
választmány tagjai fogadtak. Az események, a viszonyok, a tennivalók, 
a kilátások stb. mind élénk megbeszélés tárgyai voltak Mikor az egye 
sületi helyiségben összegyűlt tagok esti 8 órakor az István főherczeg 
szállóba mentek vacsorára, már itt is számosán voltak. A vacsorára 
megjelent az elnök Berecz Antal is, kit éljenzéssel fogadtak s minden 
oldalról üdvözöltek s kérdésekkel ostromoltak. „Majd, majd“ felele 
Berecz s mosolyogva biztatta kiváncsi collegáit. Vacsora közben azután 
felállott s hosszas, kimerítő előadásban vázolta az egész ügyet, mely 
a nagybizottság összehívását szükségessé tette. Ismertette a megindult 
mozgalmat, annak minden egyes részletét, ismertette s mondhatni fel
tűnést keltő tájékozottsággal részletezte a törvényjavaslat intézkedéseit 
s végre elmondotta a tenni valókat és kitartásra, együttes munkára 
buzdította a tagokat. Beszédét feszült figyelemmel hallgatták és sok 
helyen megéljenezték. Nem győzték megköszönni a kapott felvilágo
sításokat s egymásután szólaltak fel az egyes intézetek küldöttei úgy, 
hogy szinte előlegezték a másnapi gyűlést. A szokottnál többen, 74-en 
voltak ezen az ismerkedő estén s mondhatni mind a vidékről. Ez már 
előre mutatta, hogy a másnapi gyűlés szokatlanul népes lesz. A tár
saság 11 óráig maradt együtt, mindvégig élénken beszélgetve a sző
nyegen levő ügyről.

Másnap megkezdődött a komoly munka. A reáliskola felzúdult 
méhkashoz hasonlított, lépcsőit, termeit ellepték a mindegyre gyüle
kező tanárok. Kilencz órakor éljenzés hirdette, hogy megjelent Berecz 
Antal elnök. A díszterem egész szorongásig megtelt úgy, hogy még a 
rajzterem székeit is igénybe kellett venni s mégis többen állva marad
tak. Az elnök megnyitó beszéde után nyomban megkezdődött a tanács
kozás, melyet 12 órakor egy órára felfüggesztettek. Arra az időre,
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t. i. míg az egyesület a ministernél tisztelgett. A kik nem mentek el 
a tisztelgésre, azok sem széledtek el, hanem az iskola előtt le s fel 
sétálgatva, majd csoportokba verődve várták a deputatiót. Ennek meg
érkezése után félkettőig kitartóan folyt a tanácskozás, mely úgy tár
gyilagos voltát, mint komoly ünnepélyességét tekintve, valóban im
ponáló kellett, hogy legyen és méltó volt a magyar közoktatás jövőjét 
szivén viselő testülethez.

Két órakor bankettre gyülekeztek ismét az István főherczeg 
szállóba. Itt az első tósztot Berecz Antal elnök mondotta a ministerre, 
kinek mai kegyes és őszinte válasza annyi gondot és aggodalmat 
eloszlatott. Alig hangzottak el a szavaira felharsanó éljenek, már is 
reá következett a sor, mert Hofer Károly, a fáradhatatlan elnököt 
köszöntötte fel. Alig akart szűnni az éljenzés, mely szavait követte. 
Utána természetesen az előadó, dr. Alexander Bernát következett, 
kire Pirchala Imre emelte poharát, dr. Gerevich Emil dr. Berzeviczy 
Albert államtitkárt, Alexander Bernát dr. Klamarik János ministeri 
tanácsost éltették. Sokan mondottak még felköszöntőket s a legjobb 
hangulatban 5 óráig maradtak együtt.

A gyűlés második napján épen nem csappant az érdeklődés. A 
tanácskozás ép oly hévvel, ép oly kitartással folyt, mint az első nap. 
Azt lehet mondani, hogy az előadó ugyanazon közönség előtt mondta 
el záróbeszédét, mint a melyik előtt előadását megkezdette. Azért igen 
nagybecsű az a páratlan, mondhatni kitörő lelkesülés, melynek éljen 
szavai között az elnök az ülést bezárta. A nagy többség, a vidékről 
feljövő tagok észrevették, hogy az az ünnepélyes, minden intéző 
tényező által számbaveendő súlylyal eső aktus, a mit a gyűlés produkált, 
az mind a tanáregyesületnek, mint olyannak tulajdonítandó. Annak az 
egyesületnek, mely az erőket nem engedte elforgácsolódni, a mely nem 
rohant első hevében neki a kérdésnek, hanem a mely biztos és meg
állapított terv szerint előkészítve az utat s tömörítve erőit, teljes 
erejével lépett actióba. Mindenki érezte, hogy most olyas valami tör
tént, a mi Magyarország középiskolai tanügyének történetében egykor 
emlékezetes momentumul lesz feljegyezve s a minek emléke a tanár
egyesületnek becsületére válik. Azért volt olyas általános a lelke
sedés, azért olyan kitörő a taps, mikor egyik vidéki tag ajkairól 
elhangzott az indítvány, hogy az elnöknek és a budapesti választ
mánynak és a fővárosi előadónak jegyzőkönyvi köszönetét szavazzanak. 
Az ülés bezárása után az elnök alig győzte fogadni a minden oldalról 
jövő gratulatiókat.

Az egyesület tavaly jubilált, most meg triumphált. Nem tudom, 
lesznek-e még ezentúl is olyanok, a kik távol akarnak maradni az 
egyesülettől? S z. T.
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a z  A p r i l i s  i i . é s  1 2 . n a p j á n  t a r t o t t  n a g y b i z o t t s á g i

G Y Ű L É S E K .

A  g y ű lé se k r ő l r é s z le te s ,  g y o r s ír ó i f e lje g y z é se k e n  a la p u ló  tu d ó s ítá s t  
c sa k  a  k ö v e tk e z ő  szá m u n k b a n  k ö z lü n k . I t t  c sa k  az  e ln ö k i m e g n y itó t  
a d ju k . Berecz A n ta l,  az e g y e s ü le t  e ln ö k e  a  k ö v e tk e z ő  b e sz é d d e l  
n y ito t ta  m e g  a  n a g y g y ű lé s t  á p r il 1 1 - é n :

Tisztelt tagtársak !
Egyesületünk, a magyar középiskolai tanároknak egyesülete s mint 

ilyennek egyik fontos feladata a középiskolai tanárok érdekeit előmozdí
tani s ha kell, védeni is ! Ezen feladat elöl nem is tért ki Egyesületünk 
soha! Mert valahányszor arról volt szó, hogy akár az állami, akár a fele
kezeti, vagy a községi tanárok érdeke megkívánja, hogy Egyesületünk 
szavát hallassa, soha sem mulasztotta el az ügy előmozdítására a szüksé
gesnek vagy czélszeríínek látszó lépéseket készségesen megtenni.

Alig alakult meg Egyesületünk, már is 1869-ben a magas közoktatás- 
ügyi Ministerinmhoz, majd az Országgyűléshez folyamodott a középiskolai 
tanárok fizetésének emeléséért s illetőleg rendezéséért s Egyesületünk eme 
sürgető kérésére ment végbe 1870—71-ben a tanári fizetések szabályozása. 
Mi nem volt ugyan teljesen kielégítő s Egyesületünk azonnal fel is emelte 
szavát és kijelentette, hogy nem történt meg minden, még az akkori viszo
nyok szerint sem, a minek a tanárok specziális helyzetére való tekintetből 
meg kellett volna történni!

Megnyugodtunk a történtekben s tíz évig hallgattunk !
Azonban 1880-ban a tanárképzés reformjával egyetemben Egyesüle

tünk ismét felszinre hozta a fizetés elégtelenségének kérdését s annyira a 
felszínen tartotta részint saját folyóiratában és gyűléseiben, részint a napi 
sajtóban tett felszólalásai által, hogy végre a félhivatalos sajtó is foglal
kozni kezdett ezen kérdéssel s február havában az „Ellenőr“ két szép 
czikket hozott a középiskolai tanárok érdekében, szólva a tanárképzés 
reformjáról és kapcsolatosan a tanárok társadalmi helyzetéről és fizetésük 
elégtelenségéről!

A figyelmet tehát Egyesületünknek sikerült az illetékes helyeken 
felkölteni, de a legjobb akarat s legélénkebb actió is hajótörést szenve
dett az országnak folyton rosszabbodni kezdő financziális állapota által!

S így Egyesületünk meghajolt a helyzet kényszerűsége előtt, de 
ügyelt arra, hogy a kérdést folytonosan ébren tartsa s különböző alkal
makkor különböző formákban mindig felfrissítette kivánságainkat. A köz
lönyben, melyből a napi lapok is sokat átvettek, összehasonlításokat közölt 
a Lajthán túli tanügyi és fizetési viszonyokról. Kérelmezte a tornatanitók 
nyugdíj képességét (1882). Folyamodott a ministeriumhoz a rajztanárok 
képesítése és fizetésük emelése érdekében (1882.) s mint a tények mutat
ják, ezen utóbbi esetben nem is hiába.

1885-ben nagy mozgalmat indított a lakáspénzek felemelése érdeké
ben és országszerte összeiratta a középiskolai tanárok által tényleg fizetett
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lakásbéreket s általánosan elismert, megdönthetetlen adatokkal támogatta 
abbeli kérését, hogy az állami középiskolai tanárok a magas kormány 
által legalább a tényleges viszonyoknak megfelelő lakáspénzben részesít- 
tessenek.

A rossz pénzügyi helyzet miatt azonban elismerésnél és Ígéretnél 
egyebet nem kaphattunk! Befolyással volt azonban ez a mozgalom és 
adatgyűjtés arra, hogy a főváros 1886-ban 100 írttal felemelte tanárainak 
szálláspénzét.

Ha rossz pénzügyi viszonyaink miatt általános javításra akkoriban 
nem is volt kilátás, az Egyesület azért mindent elkövetett, hogy legalább 
a részletekben s egyes állásoknál eszközölhessen javulást. Ilyen volt a 
helyettes tanárok szolgálati viszonyainak rendezése ügyében 1885-ben a 
ministeriumhoz tett fölterjesztése, melynek megvolt az az eredménye, 
hogy a helyettes tanárok fizetését a fővárosban 800 írtról 900 írtra, később 
1000 írtra, a vidéken 700 írtról 800 írtra emelték fel. Ilyen volt az, hogy 
a fővárosi tanároknak 200 frtnyi helyi pótlékát 1887-ben a törzsfizetéshez 
csatolták. A mely intézkedés dr. Klamarik János minist, tanácsos úrnak a 
középiskolai tanárság iránt való jóakarata folytán jött létre !

1888- ban fölterjesztést intézett Egyesületünk a ministeriumhoz, hogy 
a tanárok gyermekei tandíjmentesek legyenek. Mint tudjuk, ennek ered
ménye az a ministeri rendelet, mely a tanárt felmenti a szegénységi bizo
nyítvány melléklésétől.

1889- ben kieszközölte Egyesületünk azt, hogy az állami tanárokra 
is kiterjesztették a többi állami tisztviselők által már előbb is élvezett 
vasúti kedvezményt.

Ugyanebben az évben bocsájtotta ki a minister úr ő excellentiája 
a felekezeti és községi tanárok nyugdíj-ügyeinek rendezését czélzó rende
letét, melynek létrejöttében Egyesületünk többszörös felterjesztésének és 
kéréseinek igen nagy része van, a mint ezt jeleztük is abban a küszönő- 
iratban, a melyet ezen rendelet folytán a minister úrhoz intéztünk!

Azt a mozgalmat, a mely a csekély remények miatt mindeddig az 
Egyesület kebelén belül maradt, vagy kérvéuyezésekben nyilvánult, most, 
midőn a pénzügyi kibontakozás legelső reménye felcsillant, az Egyesület 
azonnal nagyobb szabásúvá, országossá iparkodott tenni. Ebből a czélból 
alkalmat adott, hogy 1889. júliusában a mármarosszigeti közgyűlésen az 
állami középiskolai tanárok ez ügyben országos congressust tartsanak, s 
a congressus határozatait kész örömmel karolta fel és felterjesztést inté
zett újólag a ministeriumhoz (1890) a tanári fizetések javítása ügyében.

Ettől az időtől kezdve Egyesületünk állandóan foglalkozott azzal, 
hogy nagyobb és nagyobb körre terjeszsze ki s minél erősebbé tegye a 
fizetés-javítás kérelmezésére vonatkozó mozgalmakat! Ilyen volt az állami 
középiskolai tanároknak múlt évi húsvéti congressusa, melyen 142 tanár 
jött össze. Ezután következett a testületenkint való kérvényezés az Ország
gyűlés képviselő házánál, mely még inkább felénk fordította a figyelmet
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Azóta a kérdés szakadatlanul napirenden van az Egyesület közlönyében 
és a napi sajtóban.

Jubiláris közgyűlésünkön is történt ezen irányban lépés a felekezeti 
és községi tanárok érdekében tartott felolvasás, majd pedig az Egyesület
nek ugyanezen ügyben a magas ministeriumhoz intézett kérvénye által !

Ezekből láthatják a t. tagtársak, hogy Egyesületünk a középiskolai 
tanárok érdekeit mindenkor figyelemmel kisérte s megragadott minden 
alkalmat, a mely csak kínálkozott, ezen érdekek megvédésére s a közép
iskolai tanárok helyzetének javítására!

Ébren találta Egyesületünket az állami tisztviselők illetményeinek 
szabályozásáról szóló 8b6. számú, mait évi deezember 22-én kelt törvény- 
javaslat is !

Ezen törvényjavaslat áttanulmányozása alkalmával nem csekély meg
lepetésünkre oly részleteket találtunk abban, melyekből világosan kitűnt, 
hogy habár ezen törvényjavaslat a jelenleg alkalmazásban levőknek eddig 
megszerzett minden javadalmazásának élvezetét továbbra is biztosítja, sőt 
hogy ezekre nézve még némi előnyöket is nyújt: az utánunk következők
nek nemcsak nem biztosítja azt, a mivel mi bírunk hanem, hogy az a 
tanári fizetés elérhető maximumának leszállítását foglalja magában; miáltal 
utódaink megrövidíttetnének s a középisKolai tanári állás értékének niveauja 
is leszállíttatnék !

Választmányunk felismervén azon káros következményeket, melyek 
a törvényjavaslatnak ilyetén való törvénynyé válása esetén az oly szép 
fejlődésnek indult középiskolai ügyet sújtanák, már február 14-én tartott 
ülésében dr. Alexander Bernát, dr. Веке Manó, Mauritz Rezső, Szerelem
hegyi Tivadar és dr. Szigetvári Iván tagtársainkat, mint bizottságot ki
küldötte a végre, hogy javaslatot tegyen az Egyesület által a szóban levő 
törvényjavaslatnak a középiskolai tanárságra vonatkozólag sérelmes, magára 
a középiskolai ügyre pedig káros intézkedéseket tartalmazó pontjaival 
szemben a követendő eljárásra nézve. E közben értesültünk azon mozga
lomról, melyet a debreczeni állami főreáliskola t. tanári kara kezdeménye
zett a középiskolai tanári fizetések emelésének tárgyában. Teljes elismerés
sel kell adóznunk, t. tagtársak, debreczeni kollégáinknak azon nagy buzgó- 
ságért, melyet a szóban levő fontos ügy érdemében kifejtettek ! Föllépésük 
által minket is támogattak ők s megerősítettek szándékolt cselekvésünk
ben ! Készséggel fogadtuk el azon javaslatokat, hogy az állami középiskolai 
tanárok országos mozgalmának vezetését magunkra vállaljuk s ennek ki
folyása az, hogy a jelen összejövetelre nemcsak Egyesületünk minden tag
ját, de a középiskolák képviselőit is meghívtuk, hogy tanácskozásunk 
minél jelentősebb s felszólalásunk minél nyomósabb legyen !

Ezek után engedjék meg, t. tagtársaim, hogy mielőtt a tanácskozás 
menetét megindítanám, nehány kéréssel álljak Önök elé ! Arra kérem 
Önöket, legyenek beszédeikben tárgyilagosak, kívánságaikban méltányosak, 
előadásaikban higgadtak ; kerüljenek minden szemrehányást s legyenek tel
jes bizalommal közoktatási kormányunk feje iránt, kiről sok okom és sok
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okunk van föltételezni, hogy a tanárság iránt a legjobb akarattal viseltetik 
s hogy érdekeinek előmozdításán leikéből szívesen fáradozik ! Gondoljanak 
arra, t. tagtársak, hogy ma az ország színe előtt mint kérelmezők állunk, nem 
elégedetlenségből, hanem szorítva a megélhetés gondjai által! Ne kérjünk 
sokfélét és sokat! — hanem kérjünk egyhangúlag egyet és ugyanazt, — a 
társadalomban minket megillető állást s tisztességes javadalmazást, hogy 
nehéz munkánk mellett családunkkal tisztességesen megélhessünk az anya
giakért való gondok lelketölő kisértete nélkül!

Ezek után lelkem mélyéből üdvözlöm kedves tagtársaimat s a tanári 
karok t. képviselőit s megnyitom az Országos középiskolai Tanáregyesüle
tet képviselő nagybizottságnak az alapszabályok értelmében mára egybe
hívott ülését!

Az országos közoktatási tanács középiskolai szakosztálya 
márcz. hó 22-én és ápril 5-én tartott üléseket.

A m á rcz iu s i ülésnek első tárgya volt a közép isko la i butortervek  
és tornacsarnoktervek revisiója. E tervek a középiskolai törvény élet- 
beléptetése után az első szükséglet kielégítése czéljából készültek, a 
mikor az illető iskolafentartók iskoláik helyiségeit a paedagogia köve
telményei szerint kezdték rendbehozni. Minthogy azóta ezen a téren 
is bővebb tapasztalatok gyűjtettek, a minister fölhívta a tanácsot, hogy 
e terveket vizsgálja át és a teendő javításokat, vagy ha lehetséges, 
egyszerűsítéseket jelölje meg. A tanács a terveket technikai szakértők 
bevonásával (Meixner Károly építész, Hankó Vilmos főreáliskolai tanár, 
Gaul Károly középipariskolai tanár, dr. Dollinger Gyula egyetemi tanár, 
Porzsolt Jenő tornatanár) revisió alá vette, azokat általánosságban ma 
is megfelelőknek találta s csupán a részletekben ajánlott oly módosí
tásokat, melyeket a paedagogiai és iskolai hygiene újabb követelményei 
indokolnak. Ezután két magán beadvány tárgyaltatott, melyeket a mi
nister véleményes jelentéstétel végett küldött meg a tanácsnak. Egyik 
egy középiskolai á sványtan i m in tagyiíjtem ény  összeállítására vonatko
zik. A másiknak tárgya egy középiskolai term észetra jzi praepara to -  
r iu m n a k  a fővárosban való fölállítása és állami támogatása. Különö
sen az utóbbi beadványnyal foglalkozott a tanács hosszasabban, a 
tervezett vállalatot elvben igen szükségesnek mondotta s az erre irá
nyuló magántörekvést a minister különös figyelmébe ajánlotta. Végül 
tanulságos eszmecserére adott alkalmat az elnökségnek a középiskolai 
tanárok re n d k ív ü li tan fo lyam aira  vonatkozó elvileges előterjesztése. Ez 
utóbbi abból az eszméből indult ki, hogy báró Eötvös Loránd a kor
mányképviselők és ministeri biztosok 1890. évi értekezletén közhe
lyeslés mellett fölvetette azon eszmét, hogy t. i. a vidéki tanároknak 
nagyobb időközökben alkalmat kellene adni arra, hogy az egyetemen 
a tudomány újabb haladásaival megismerkedhessenek és szakisme
reteiket fölfrissíthessék. A szakosztály az elnökségi előterjesztés kap
csán azt határozta, hogy két rendbeli kérelem intéztessék a minister-
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hez. Egyrészt kéressék föl, hogy a buzgó vidéki tanároknak, kik 
tudományos törekvéseiknek határozott jelét adták, időnként egy fél 
évi vagy egy évi szabadságot engedélyezzen oly czélból, hogy az ille
tők akár valamely hazai főiskolán, akár külföldön további önképzé- 
sökhöz újabb ösztönt nyerhessenek. A másik kérelemnek az a tárgya, 
hogy a mennyiben a főiskolák valamelyik tanára felajánlja szolgálatát 
arra, hogy a vidéki középiskoláknak önként jelentkező s a tanév 
folyamán az illető intézetekben nem nélkülözhető tanárai rendkívüli 
időben, pl. augusztus elejétől szeptember közepéig, a külön előadások 
egy-egy cyklusában ismerkedjenek meg a tudomány újabb vívmányai
val s az újabb szemléltető eszközökkel, a kormány a szükséges anyagi 
eszközről gondoskodjék.

Az áprilisi szakosztályi ülés tankönyvbirálati ügyeken kívül két 
elvi ügygyei foglalkozott. Egyik az éneTcoJctatás a középiskolában. Egy 
budapesti középiskola tanári testületé azt a kérést intézte a minis- 
terhez, hogy az egységes középiskola tantervének megalkotásakor az 
énekoktatásra az eddiginél nagyobb súly helyeztessék. E kérelmet a 
tanács is pártolta, sőt szükségesnek tartotta, hogy a középiskola I. és 
II. osztályában, lehetőleg még a III-ikban is heti 2— 2 órában köte
lező és rendes tárgyként taníttassák az ének, s hogy a felső osztály
beli tanulókból mindenütt ének-karok alakíttassanak. Ezek után a 
minister rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolák 1 8 9 0 /1 . évi 
zárójelentései tárgyaltattak. Az osztály az előadói jelentést nehány 
kiegészítéssel magáévá tette.

Rendkívüli rajztanfolyam. „A vallás- és közoktatásügyi minis
ter tekintettel az 1890. évi XXX. t.-cz. 2. §-ának b) pontjára, az 
idén is intézkedett gymnasiumi rajztanárok számára rendkívüli rajz
tanfolyamok megtartása felől. Két ily tanfolyam fog az idén tartatni: 
egy folytatólagos tanfolyam azon önként jelentkező rajztanárok számára, 
kik már a tavali tanfolyamban resztvettek; azonfelül egy kezdő tan
folyam azon önként jelentkező rajztanárok számára, kik a tavali 
tanfolyamban részt nem vehettek. Mindkét tanfolyam Budapesten, az 
országos mintaraj ziskolában (VI., Andrássy-út 71) fog megtartatni és 
pedig a folytatólagos tanfolyam f. évi augusztus 8-ától szeptember
4-ikéig, a kezdő tanfolyam f. évi július 25-ikétől szeptember 4-ikéig. 
E tanfolyamokra való felvételért gymnasiumi rajztanárok f. évi április
25-ig; iskolai hatóságaik útján folyamodhatnak a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministeriumhoz.“

Rendkívüli tanfolyam a görög irodalom- s művelődéstörté
netből. Tekintettel az 1890. évi XXX. t.-cz.-re s a vallás- és köz- 
oktatásügyi ministernek 1890. évi 30.820. sz. a. kelt körrendeletére, 
a folyó tanévet követő nagy szünidőben Budapesten gymnasiumi taná
rok számára görög irodalmi és művelődéstörténeti rendkívüli tanfolyam

61
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fog tartatni f. évi július 25-étől szeptember 4-éig. E tanfolyamban 
részt vehetnek első sorban a gymnasiumoknak önként jelentkező ma
gyar irodalom tanárai, másodsorban a jelentkezők számához képest 
oly önként jelentkező tanárok is, kiknek szaka a classica-philologia 
vagy történelem. A tanfolyamra való felvételért kérvénynyel kellett a 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez folyamodni f. évi április hó 
15-éig. ügy halljuk, hogy több mint 30 tanár jelentkezett a tan
folyamra.

I R A T T Á R .

Ministeri rendelet a görög s római Írók olvastatásánál és a történet 
tanításánál szükséges szemléltető eszközök beszerzése tárgyában. (6664.)

Az 1889. évi szeptember 25-én 40,323. sz. a. kelt intézvényemmel 
felhívtam hazai középiskoláink figyelmét arra, hogy a szemléltetést ne csak 
a természettudományok tanításánál, hanem az irodalmi és történeti tanításnál 
is mentői gyakrabban igénybe vegyék, s e végből történeti és philologiai 
gyűjtemények alapítását tegyék gondoskodásuk tárgyává.

Bár e felhívásomnak sok helyütt, különösen a rendelkezésem alatt 
álló középiskolákban már volt is foganatja, mégis mindenütt érezhető volt 
oly útmutatás hiánya, melynek fonalán az ide tartozó beszerzéseket tervsze
rűen lehessen eszközölni.

Ennél fogva az országos közoktatási tanácscsal a tanári testületek 
számára útmutatásul és tájékozásul a görög és római Írók olvastatásánál 
szükséges szemléltető eszközöknek egy jegyzékét dolgoztattam ki, melyet 
kellő számú példányokban további eljárás végett ide mellékelek.

Megjegyzem egyúttal, hogy a hazai és modern irodalmi olvasmányok 
a helyi tantervek keretén belül intézetenként gyakoribb változásoknak 
lévén alávetve, e tekintetben általános jegyzék készítését nem tartottam 
szükségesnek, hanem a tanárok körültekintésére és utánjárására kell bíznom 
az illető szemléltető eszközök beszerzésére, illetőleg megválasztására 
irányuló kezdeményezést.

Budapest, 1892. évi február hó 27-én. G róf Csáky.

Rendelet a középiskolai tankönyvek megbirálására stb. vonatkozó módo
sított szabályzat ügyében. (54,043. sz. Valamennyi tank. kir. főigazgatóhoz.)

A középiskolai tankönyvek és segédkönyvek megbirálására, enge
délyezésére és használatára vonatkozó, az orsz. közokt. tanács új ügyrendje 
értelmében módosított szabályzatot kellő számú példányokban további eljárás 
végett megküldöm.

Szükségesnek tartom ez alkalommal a főigazgatóság figyelmét külön 
felhívni a szabályzat 20. és 28. §-aira.

A 20. szakasz értelmében ezentúl egyes tankönyvek engedélyezésére 
vonatkozó elhatározásaim esetről esetre nem fognak köröztetni, hanem az 
újonnan engedélyezett müvekről évenként kétszer fognak jegyzékek ki
bocsáttatni.

A 28. §-ban a jövő tanévben használandó tankönyvek jegyzékének 
elbírálását és jóváhagyását az administratió egyszerűsítése czéljából a 
tankerületi főigazgatókra ruháztam.

Bár a lefolyt nyolez év alatt kibocsátott intézvényeim általában 
kifejezésre juttatják azokat az elveket, melyeket e jegyzékek átvizsgálásánál 
szem előtt kell tartani, mégsem akarom elmulasztani ez alkalmat, hogy e 
fontos jog gyakorlására nehány irányadó útmutatást ne közöljek.
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1. Ügyelni kell, hogy a tankönyvváltoztatás kellő korlátok közt 
maradjon és gyakran ne forduljon elő. Ha az indítványozó tanártestület 
valóban figyelmet érdemlő didactikai és paedagogiai okokkal, vagy különös 
méltánylást érdemlő helyi viszonyokkal támogatja kérelmét s kétségtelennek 
látszik, hogy az új tankönyv jobban fog beválni az eddig használt munkánál, 
ily esetekben az új tankönyv fokozatos behozatala megengedhető. Ellenkező 
esetben a változtatásra irányuló kérelem tagadólag intézendő el.

2. Különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a rokon szakok s főleg 
a nyelvek tankönyveinek módszere és tanmenete lehetőleg egységes legyen, 
mert, ha pl. más utat követ a latin s mást a magyar nyelvtan, a tanítás 
akadályokba ütközik, az egységes eljárás megnehezül s a két szak kölcsö
nös támogatásának követelménye nem valósulhat meg kellőképen.

Megjegyzem végül, hogy a főigazgatóságokra ruházott ezen jog miként 
való gyakorlásának megbirálása czéljából időnként kellő kimutatásokkal 
felszerelt jelentéseket fogok bekivánni.

Budapest, 1892. évi február hó 11-én. G róf Csáky.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.

Az 1892. április 22-én tartott rendkívüli ülés.

Elnök : B erecz A .,  jegyző: Szerelem hegyi T.
Jelen voltak: F elsm ann  J ., dr. Szom batiig  J .  tiszt, tagok, 

dr. A lexa n d er B .,  dr. Schnabl В ., B em e L . ,  dr. В еке Ж ., B erm ü l-  
ler J - , Bogyó S ., dr. M á rk i S ., dr. B eichenhaller K ., Sebestyén Gy., 
dr. S zem ü k  •/., dr. Szige tvári Iv á n .

Az elnök az ülést megnyitván, előadta, hogy azt a nagybizott
sági gyűlés memorandumának a képviselőházhoz leendő benyújtása 
ügyében hivta össze. A memorandumot dr. Alexander B., elkészítette 
s az elnök felhívására felolvasta (L. fent). A felolvasott memoran
dumot a választmány éljenzéssel fogadta, magáévá tette s a kimerítő, 
alapos és a tanárvilág helyzetét, viszonyait és kívánságait híven fel
tüntető munkálatért a szerkesztőnek, dr. Alexander Bernátnak jegyző
könyvileg köszönetét szavazott.

A memorandumra vonatkozólag továbbá határozatba ment, hogy 
a választmány dr. Darányi Ignácz, Budapest-főváros II. kerületének 
orsz. képviselőjét fogja felkérni annak a képviselőházhoz leendő 
benyújtására. A memorandum egy példányát felterjeszti továbbá a 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz s megküldi a pénzügyi és 
közoktatásügyi bizottságok tagjainak s minden képviselőnek. Megküldi 
továbbá minden állami középiskolának, abból a czélból, hogy ugyan
csak ők is nyújtsák be (mindegyik saját orsz. képviselője útján) a 
képviselőházhoz.

51*
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Ezután a folyó egyesületi év végén Pozsonyban tartandó köz
gyűlés előkészítésére küldött ki bizottságot a választmány. A bizottság 
elnöke Köpesdy Sándor, tagjai: dr. Alexander B., Bermüller J., dr. 
Márki S., Sebestyén Gy., dr. Szigetvári János és a főtitkár.

Új tagokul fölvétettek : Á gotlia  Imre kassai magyar kir. állami 
reálisk. t. (aj. dr. Gerevich E.), D aróczi Lajos és H en n in g  Bezsö 
dévai főreálisk. t. (aj. Téglás G.), H orváth  József és M atter  János 
csurgói ev. ref. főgymn. t. (aj. dr. Yida K.), Ja n o v szk y  László tren- 
cséni főgymn. t. (aj. Ylahovics E ), K iss  E. János budapesti IV. kér. 
főreálisk. t. (aj. dr. Веке M.), L a c z U  Károly és Schm id t Vasverő 
Rajmond debreczeni áll. főreálisk. t. (aj. Kardos Albert). S z . T.

II A SZAKOSZTÁLYOK.
Az I. szakosztály ülése 1892. raárczius 7-én.

Elnök : dr. M á rk i S á n d o r , jegyző: dr. Szige tvári Ivá n . Jelen 
voltak : B alo g h  M óricz, Czógler A la jos, B em e L á sz ló , K öpesdy S á n 
dor, M a u r i tz  B ezsö , dr. M á rk i Sándor, dr. P ru zs in szky  János, 
dr. Schnábl B ábért, Szerelem hegyi T ivadar, dr. S zigetvári Ivá n , 
dr. Szom bathy Ignácz, dr. Szom bathy Is tván , dr. Theisz G yula , 
Z ávodszky A dolf.

Előadást tartott: dr. Theisz G yu la : A  „ fra n cz ia  nye lv  a z  egy
séges közép isko lában“ czímmel, melyet fennebb egész terjedelmében 
közlünk.

Az előadó után először felszólalt dr. Schnábl Róbert: kifejezi 
elismerését az érdekes előadásért. Abban egyetért az előadóval, hogy 
a modern nyelvekből is legyen szóbeli érettségi vizsgálat, mert ennek 
hiánya a tanulót arra a föltevésre vezeti, hogy ezek kevésbbé fontos 
tárgyak, mint a többiek. De nem ért egyet abban, hogy egyszerre 
vagy gyorsan egymás után több modern nyelvet kezdjenek. Magyar 
vidéken nagy nehézség van azért, mert a tanulók nem tudnak idegen 
nyelvet, idegen nyelvű vidéken viszont nem tudják a magyart, a 
fővárosban p ed ig  nagyon sok a tanuló. Nem óhajtja, hogy részletesen 
tanulják az irodalomtörténetet, hanem olyan szemelvényes olvasókönyvet 
kíván, a mely a különböző korszakokat is bemutatja.

Dr. P ru zs in szky  János szintén igen érdekesnek tartja az elő
adást, de nem helyesli a túlságosan gyakorlati nyelvtanítást, mert ez 
a tanárt nyelvmesterré alacsonyítjá. A latint nem lehet a franczia után 
kezdeni, ez megfordítása volna a természetes sorrendnek, lévén a 
franczia is latinból derivált nyelv. A grammatika tanítását, nem tartja 
kínzónak, ha azzá lesz, a tanár a hibás. Az idegen nyelvre fordítást 
sem lehet mellőzni, mert különben nem fejlődik a nyelvérzék. Ezek után 
a következő általános megjegyzést teszi: a mai előadás tagadhatatlanul 
igen érdekes, méltó az előbbiekhez, ő azonban elvileg nem helyesli
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ez előadások tartását. Ugyanis még nem tudjuk, hogy milyen lesz az 
egységes középiskola és mi már kiosztjuk a szerepeket, beszélünk az 
egyes tárgyak tanításáról. Nem ismerjük a keretet, és mi már ki 
akarjuk tölteni.

E nyilatkozatra dr. M á rk i Sándor elnök megjegyzi, hogy már 
volt előadás általában az egységes középiskoláról, most tehát mint
egy induktive akarjuk összeállítani az egyes tárgyakból az egész iskolát. 
Különben ő még új elnök a szakosztályban, azt hiszi, hogy a jegyző 
nyilatkozhatik a tárgyról legilletékesebben.

Dr. Szige tvári Iván jegyző előadja a következőket: az egységes 
középiskoláról már volt általános előadás, Jancsó  Benedek tartotta 
egyik közelebbi közgyűlésen. A ministeri ankét előtt is összehívta 
tanácskozásra az egylet elnöke a választmányt és másokat is, ekkor 
is tárgyalták általában a kérdést. Az egyes tárgyak előadói is hozzá
szólnak általában a kérdéshez, végre ez előadási cziklus befejezése 
után is fognak általános értekezletet tartani, a mikor már szakemberek 
nyilatkozatainak szilárd alapján fognak állani és sokkal biztosabban 
tárgyalhatni az egész kérdést. Ő azt tartja, hogy ez éppen a logikus 
eljárás. Különben ily szakelőadások tartására maga a minister felhívja 
legújabb jelentésében a szaktanárokat.

Dr. Schnábl Róbert is azt tartja, hogy ez éppen a logikus eljárás, 
a részekből alkotni meg az egészet.

M a u r itz  Rezső az általánosságban felvetett kérdésről azt tartja, 
hogy az egységes középiskola megalkotása nem a tanárok feladata, 
hanem a kormányé és törvényhozásé, a tanárok kötelessége éppen az 
egyes tárgyakról beszélni.

Dr. M á rk i Sándor elnök szavazás alá bocsátja a kérdést: szük
ségesnek tartja-e a szakosztály az előadások tovább folytatását ?

A szakosztály egyhangúlag az előadások folytatása mellett nyi
latkozik.

Dr. P ru zs in szky  János azt kívánja, hogy indítványa vétessék 
jegyzőkönyvbe.

Az előadáshoz tovább hozzászól:
Dr. Szige tvári Iván: Úgy hiszi, hogy az egységes középiskola 

megalkotásánál legnehezebb a nyelvek kérdésének megoldása. Ha bele 
tudnánk abba nyugodni, hogy a középiskolában négy kötelező nyelv 
legyen, a kérdés igen egyszerű lenne; ámde ezt alig kívánja valaki. 
Ekkor aztán a kérdés így alakul: első a magyar nyelv, második a 
német, a melynek kötelező volta éppen úgy nem kétes, mint a magyaré. 
Harmadiknak választani kell a latin és franczia között. Ha előbb 
volnánk már vagy egy félszázaddal, valószinüleg ez sem okozna nehéz
séget, a döntés a franczia nyelv javára ütne ki. Ámde ma még nem 
így van. Egész kultúránk és államéletünk múltja annyira össze van 
kötve a latin nyelvvel, hogy ma még nem mellőzhetjük, rá vagyunk 
utalva legalább is addig, míg történelmünk minden irányban kimerítően
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fel lesz dolgozva. így azután, bár nehéz szivvel, de ő is úgy véleke
dik, hogy a franczia nyelv az egységes középiskolában egyelőre leg
alább csak fakultativ tárgy lehet. Természetes azonban, hogy tanítására 
éppen úgy szakembert kell alkalmazni, mint a többi tárgyakra. Magára 
a tanításra vonatkozólag egyetért az előadóval abban, hogy lehetőleg 
gyakorlati legyen; modern nyelvet beszélni is kell tanítani.

Dr. Szom batiig  Ignácz azt tartja, hogy az új iskolában valószínűleg 
csak a magyar nyelvvel lesz összekötve irodalomtörténet is, a többi 
nyelveknek e tekintetben össze kell szorulni.

Dr. Szom batliy István Nagyváradról: mint franczia nyelvtanár 
úgy tapasztalta, hogy legjobb eredmény akkor volt, mikor a reálisko
lában a 4. osztályban kezdték a franczia nyelvet. Hogy ma nincs ilyen 
eredmény, azt talán a sok grammatika is okozza; kétségtelen, hogy 
érettebb ifjakkal könnyebb a grammatika tanítása. Azért meg tudna 
nyugodni abban, hogy az új iskolában később kezdjék a francziát. 
Egyetért Szigetváriva l abban, hogy ma még szükség van a latin nyelvre, 
s e miatt kell összeszorulni a francziának.

Dr. Theisz  Gyula előadó válaszol a felszólalásokra. P ru zs in szky  
ellen megjegyzi, hogy a nyelv gyakorlati tanítása még nem alacsonyítja 
le a tanárt nyelvmesterré, ilyen tanításra pedig okvetlen szükség van, 
ha az élő nyelvek  tanításának természetes czélját, t. i. a nyelveknek 
gyakorlati elsajátítását el akarjuk érni. A franczia nyelv kezdhető a latin 
előtt i s : Angolországban tapasztalta, hogy egyes történeti intézmé
nyeket nem a múltból, hanem a jelenből, a konkrét létezőből, az 
ismertből kiindulva magyarázzák visszafelé. Francziaországban és Német
országban pedig az anyanyelv történeti fejlődését általában a jelenből 
kiindulva minden századból vett jellemzetes mutatványok alapján tün
tetik ki a tanulók előtt és nem adnak nekik egyszerre régi 
szöveget, Mért nem lehetne tehát az élő francziából a holt latinra 
menni által ? Irodalomtörténet tanítást az előadó sem akar, csak 
irodalom történeti szem elvényeket tarta lm azó olvasókönyvet kiván s abban 
is a XIX. század Íróira helyezendő a fősúly.

E ln ö k  az előadónak köszönetét mond s az ülést bezárja.

A II. szakosztály ülése február 29-én.
Jelen voltak: M ü ller  J ó s z e f  elnök. dr. Б еке  M anó  jegyző, 

Balog M ór , Bogyó S., Czógler A ., D ie tz  L .,  H orn ischek  //., K á rm á n  
M ., M a u r itz  II., S zte rény i H.

Czógler A la jo s  előadást tart az„ infinitesimalis elemekről a közép
iskolában.“

Czógler Alajos szerint azok, a kik nemcsak a differential-számolásnak, 
hanem még e számolás elemeinek a középiskolába való bevezetéséről sem 
akarnak hallani, tisztán a mathematikai speculatió szempontjából Ítélnek e 
kérdés fölött .0 sem kívánja, hogy e számítás, akár nyílt, akár burkolt 
alakjában a középiskolába bevezettessék ; de a geometriai, különösen pedig
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a physikai tanítás nem zárkóznatik el iutinitesimalis elemek bevezetése elől. 
De ezen elemeket nem szabad a ma szokásos metaphysikai burkolatba beve
zetni, hanem reális tartalmat kell adni nekik. Hivatkozik a természet- 
tudományi társulat emlékkönyvében megjelent értekezésére, a hol kifejti, 
hogy végtelen kicsiny physikai értelemben tulajdonképen minden mennyiség 
lehet egy másik mellett; tehát nem absolut, hanem relativ értelemben veendő. 
A végtelen kicsinynek és végtelen nagynak ilyen fogalmát nem mellőzhetjük. 
A baj csak abban a homályban van, a melybe a végtelen elemeket burkolni 
szokták. Még a végtelen szót is elhagyná és helyébe D ühring  szerint a 
korlátlan  szót tenné. Minden metaphysikai okoskodástól távoltartott szemlél
hető typusokra kell az értelmezést alapítani.

Felsorolja a physika azon fejezeteit, melyekben az infinitesimalis 
elemek nélkül nem lehet boldogulni. A kérdésnek rendszeres tárgyalása a 
mathematika dolga. Csak ráutal azokra a nehézségekre, a melyekkel a mathe- 
matikának kell küzdenie, ha az infinitesimalis elemet nélkülözni akarja. Az 
incommensurabilis mennyiségeknél mindig indirect módon kell a bizonyítást 
végeznie, ez pedig nehézkes. Korlátlanul kicsiny mekkoraságok alkalmazása 
mellett az összehasonlítandó mekkoraságok mindig összemérhetők lennének, 
a tárgyalás egyszerűsíttetnék. Utal e helyen 13 évvel ezelőtt tartott 
értekezésére.

H ornischek H . utal a végtelen kicsiny fogalmának szerepére 
a geometriában, még az ujahb geometriai fogalmak, mint a pontsor 
stb. megalkatósában is fontosak.

K á rm á n  M . szerint a végtelen fogalma mindig a térbeli és idő
beli viszonyok arithmetikai felfogásából ered. Mindig akkor származik, 
mikor másként fogjuk fel a tárgyat, mint a milyen az valóságban : a 
kör helyett sokszöget képzelünk. A végtelen fogalmát mi magunk 
viszszük bele a tárgyakba, mikor azok képzetét átalakítjuk. A való
ságban nekünk csak vonalaink vannak, e vonalak mérésénél tehát egy, 
bizonyos tekintetben gondolati functiónál jutunk a végtelen fogalmára.

В еке M . örül, hogy az előadó e fontos kérdést napirendre hozta ; 
ez alkalommal nem akar a végtelen fogalmának metaphysikájáról 
szólni, mert abban az ideális és az empirikus felfogás mindig kétféle 
irányban fog haladni; a mathematikus előtt a fogalom egész világos 
és e fogalom megalakulásához kell a középiskolában az utat egyengetni. 
Az ut egyengetése nem is annyira a mathematikus dolga, mert a 
mathematika csak a tünemények formáinak tudománya. Előbb jár e 
fogalmak reális tartalmának ismerete azon körben, a melyet az elő
adó felsorolt; a mathematika csak ez után jöhet az ő rendszerezései
vel ; de sokat tehet azért a mathematikus is. Már a számtanban meg 
kell szoknunk azt, hogy számításainkat csak bizonyos m eghatározott 
pontossággal hajtjuk végre. Ha az elkövetett hiba  e pontosságon belül 
marad, akkor számításunk helyes. A pontos számításnak ilyen módon 
bővített folyamához jutunk. Ha az elhagyott rész olyan, hogy az már 
az eredményeinket nem befolyásolja és nem befolyásolják nála kisebbek 
sem, akkor ez a hiba végtelen kicsiny. Ha ellenben egy mennyi
ség oly nagy, hogy a számításaink eredménye akkor sem változik, ha 
e mennyiséget megnöveljük, akkor ez a mennyiség végtelen nagy. ügy 
a mathematikában, mint a physikában mindig meg kell állapítanunk
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az elkövetett hiba határait és ha e hiba oly kicsiny, hogy a czél 
vagy az elérendő eredmény tekintetbe vétele mellett elhalasztható, akkor 
olyan szerepe van, mint a végtelen kicsinynek. Megjegyzi még, hogy 
a korlá tlan  szóval nem tartja a végtelent helyettesíthetnek, továbbá, 
hogy az incommensurabilis mennyiségeket semmiféle mértékegység alkal
mazása sem teheti commensurabilisakká, hanem igenis a commensura
bilis mennyiségekről megállapított tételekről, direct módon megmutat
ható, hogy tetszés szer in ti pontossággal igazak incommensurabilitás 
esetében is. Ez a fogalom: tetszés szer in ti pontosság  a középiskolában 
bőven tárgyalandó.

Czógler örömének ad kifejezést, hogy nézetei az előtte szólóéval 
teljesen megegyeznek.

M ü lle r  elnök köszönetét mond az előadónak és az idő előre
haladottságára való tekintetből a már kitűzött második tárgynak, neve
zetesen Веке Manó előadásának : „a mathematika az egységes közép
iskolába“ jövő ülésre halasztását indítványozza.

В еке  jegyző jelenti, hogy a jövő ülésnek még egy tárgya lesz: 
Hornischek előadása az „ábrázoló geometria az egységes középiskolában“, 
a melyre a szakosztály figyelmét felhívja. Czélszerü volna a szakosztály 
körébe tartozó tárgyakra vonatkozó tárgyalásokat megtartani, hogy 
majdan, mire a középiskola átalakításának részleteiről foglalkoznak, 
szakosztályunk részéről, némileg teljes tanulmány álljon az intéző 
körök rendelkezésére.

M a u r itz  is actuálisnak tartja e kérdések tárgyalását, csak azt 
óhajtaná, hogy a szakosztályi ülésekben nagyobb számmal jelennének 
meg tagtársaink.

M üller  elnök köszönetét mondott a megjelenteknek, az ülést 
berekeszti.

III. A K Ö R Ö K .
(Egységes középiskola)

A Csurgói kör február 20-ikán és 24-ikén tartotta Vida  Károly 
dr. elnöklete alatt ez iskolai évben első ülését. Az elnök melegen 
üdvözli a tagokat, kik a megvitatásra kitűzött tárgy iránt való érdek
lődésből teljes számban jelentek meg. Sajnálattal említi meg, hogy a 
kör két tagot: K ulcsár  Endre és H éjas Elek főgymnasiumi tanárokat 
a városból eltávozásuk következtében elvesztette, másfelől azonban 
örömmel jelenti, hogy az eltávoztak helyett a kör két új taggal gya
rapodott M a tte r  János és H orváth  József dr. főgymnasiumi tanárok 
személyében.

Miután a kör az eltávozott K ulcsár  Endre helyébe jegyzőjéül 
alulírottat választotta meg, E n d re i Ákos felolvasta „ A z  egységes kö
zépiskola  s a z  ezzel kapcsolatos kérdések11 czímű értekezését.

A felolvasást élénk vita követte, melyben az összes jelenlévő 
tagok részt vettek. A kör nagyjában magáévá tette az előadó javas
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latait s csak a következő módosításokat tette: 1. A három felső 
osztályban legyen a franczia kötelező, a görög pedig facultativ. 2. A 
görög nyelvet tanulóknak ne legyen semmi kiváltságuk a pályaválasztás
nál. 3. Ne mondassák ki feltétlenül, hogy az összes elméleti órák 
délelőttre essenek. 4. Polgári iskolai tanítók csak az átmeneti időszak
ban alkalmaztassanak a középiskola néaz alsó osztályában. 5. A hazai 
irodalomtörténet keretében a legújabbkori irók nagyobb figyelemben 
részesüljenek. 6. Az idegen nyelven való szavalás korlátozandók. 7. A 
latin prózai olvasmányok közé hazai latin nyelvű okiratok is felveen
dők. 8. A görög irodalmi tananyag Herodotos és Demosthenes egy
két részletével bővítendő. 9. A hazai történelem keretében az alkot
mánytant bővebben kell ismertetni. 10. A növénytan tanítására — 
minthogy e tárgynál legtöbbet lehet demonstrálni — két óra helyett 
három óra fordítandó. 11. A szépírásból a felsőbb osztályokban egész a 
Vl-ig a rajztanár havonként egy házi dolgozatot adjon. 12. A torná- 
zásnál a nyaktörő gyakorlatok mellőzendők s a korcsolyázást is facul- 
tativvá kell tenni. 13. A kézimunka mint rendkívüli tárgy elejtendő 
e helyett inkább kívánatos a zenét felvenni. Ezen kívül többen ellenez
ték a középiskolai tanfolyamnak egy évvel való megnyújtását s akadt 
egy-két szószólója a felvételi vizsgálat visszaállításának s a görög nyelv 
teljes mellőzésének is.

A vita befejeztével az elnök köszönetét mondott az előadónak 
tanulságos és érdekes vitát keltő felolvasásáért s jelentette a körnek, 
hogy dr. S zem ü k  István tagtárstól, bit az egyesület az ifjúsági könyv- 
jegyzék egybeállításával bízott meg, felhívás érkezett, melyben a kör 
tagjait közreműködésre szólítja fel. A kör tagjai körül nyolczan vál
lalkoztak nehány ifjúsági olvasmány átvizsgálására.

Miután még az elnök felhívta a tagok figyelmét a központból 
beküldött vitapontokra, bezárta az ülést.

E n d re i Á kos, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .

COMENIUS-ÜNNEP.
A magyar tudományos Akadémia dísztermében a fővárosi tanügy- 

egyesületek márczius hó 25-én ünnepelték Comenius születésének három, 
százados évfordulóját. Az Akadémia impozáns nagytermében alig fért el 
az ünnepre érkező vendégsereg. Az elnöki emelvényt Eötvös Loránd báró, 
az Akadémia elnöke foglalta el, mellette ült Péterffy Sándor, az ünnep
rendező bizottság elnöke. Az elnöki emelvény körüli széksorokat díszes 
közönség töltötte meg a tudományos s közélet számos kitűnőségével 
soraiban.

Az ünnepet a paedagogium ifjúságának karéneke nyitotta meg, 
melynek elhangzása után Eötvös Loránd báró mondott emelkedett szellemű 
beszédet.
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„Ünnepet ülünk ma — úgymond — tanítók ünnepét. Nem bíbor és 
bársony, nem az öltözet pompája az, a mi e teremnek ma ünnepi díszt 
kölcsönöz, hanem a kegyelet és ihlet kifejezése az egybegyűltek arczán, 
mintha csak templomba volnánk. Valóban az iskola, úgy mint a templom, 
mikor lelkünket magasabbra emeli, egyszersmind szerénységre, egyszerű
ségre tanit. Engedje meg azért a tisztelt gyülekezet nekem is, a kit kitün
tető jóságával ebbe az elnöki székbe ültetett, hogy ékes beszéd helyett 
egyszerű szavakkal nyissam meg az ünnepies ülést.

Comenius emlékét ünnepeljük. Comenius emlékét ünnepli ma az egész 
világ. Az ünnepi szó, melylyel ma a tanítók mesterüket, a paedagogia 
nagy reformátorát dicsőítik, ki fog hatolni az iskola falaiból s visszhangra fog 
találni minden, a műveltséget becsülni tudó ember szivében.

De az a férfiú, a ki az anyanyelv művelését az iskola első feladatává 
tette, még ennél is többet érdemel, megérdemli azt, hogy ünnepe nemzeti 
ünnep legyen. Nemzeti ünnep és mégis nem egy nemzetnek, de a nemze
teknek ünnepe, mert az iskola a Comenius iskolája, mely minden egyes 
nemzetnek életet és fejlődést biztosít, nem az idegen faj gyűlöletének, 
hanem az emberszeretetnek szülötte.

Van elég okunk, van elég jogunk nekünk is arra, hogy a nemzeteknek 
ez ünnepi öröméből kivegyük a magunk részét.

Összejöttünk mi is azért, hogy Comeniust, a paedagogot, Comeniust, 
a philosophot, Comeniust, az embert ünnepeljük, de összejöttünk azért is, 
hogy lelkesedést merítsünk ama férfiú emlékéből, a ki a magyarnak magyar 
iskoláját megalapítani segített. Ez az utóbbi ok ad szerény ünnepünknek 
messzebbható jelentőséget, mert mig a paedagogia és philosophia vitás 
kérdéseivel sokszor ellentéteket eredményez, addig az emberszeretettel 
egyesült nemzeti érzés nemes törekvéseinkben mindig egyetértéshez vezet. 
Azért nemcsak egy iskola, nemcsak egy felekezet vagy egyesület vesz 
részt ez ünnepünkön: — itt vagyunk mindannyian, legalább gondolatban 
mindannyian, mi magyar hazánknak tanítói!

Tudjuk mi azt jól, hogy fennállásunkat müveit szomszédaink mellett 
csak saját műveltségünk biztosíthatja ; — nem lehetünk kétségben az iránt, 
hogy nekünk magyaroknak ezt a műveltséget csak a magyar iskola adhatja 
meg s azért szellemünk az ihlet magaslatára emelkedik, mikor Comeniusról 
megemlékezve nemzeti feladatunk teljesítésére buzdulunk és mégis kegye
letünk kifezésében a többi nemzetekkel, embertársainkkal együtt érezünk !‘:

Komócsy József lépett az emelvényre s elszavalta a Comenius-ódáját. 
A költeményt zajos tetszéssel fogadta a közönség. „Comenius Ámos János 
emlékezetét.“ Dezső Lajos sárospataki tanítóképző-intézeti igazgató méltatta, 
nagyszabású emlékbeszédben vázolván az ünnepeknek pályáját, ismertetvén 
tanításait s azok hatását három századon át a mai napig. Szabó Aladár 
theologiai tanár pedig a Comenius-ünnepek jelentőségéről értekezett a 
közönség élénk figyelme mellett. A paedagogium ifjúságának énekével és 
az elnök záró szavaival ért véget a szép ünnepély.
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Kormányképviselők és ministeri biztosok kinevezése. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minister az autonom felekezeti középiskolák folyó évi 
rendes érettségi vizsgálataihoz az 1883. évi XXX. t.-cz. 23. §-ából kifolyó
lag a kővetkező kormányképviselőket küldötte k i:

I. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben : a budapesti főgymnasium- 
hoz dr. Beöthy Zsolt budapesti egyetemi tanárt, a halasi főgymnasiumhoz 
Géresi Kálm án  debreczeni főreáliskolai tanárt, a nagy-körösihez dr. Hege
dűs Is tván  budapesti egyetemi tanárt.

II. A  dunántú li ev. ref. egyházkerületben -. a pápai főgymnasiumhoz 
dr. Ilosvay L ajos műegyetemi tanárt, a csurgói főgymnasiumhoz dr. Török 
Jó zse f debreczeni főiskolai tanárt.

III. A  tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben-, a miskolczi főgymna
siumhoz dr. Schilling L ajos kolozsvári egyetemi tanárt, a sárospatakihoz 
pedig Szöts F arkas budapesti theologiai akadémiai tanárt.

IV. A  tiszán tú li ev. re f'. egyházkerületben: a debreczeni főgymnasium
hoz dr. L ánczy G yula  budapesti egyetemi tanárt, a hódmezővásárhelyi 
főgymnasiumhoz Z silin szky  M ihály  csongrádmegyei főispánt, a mármaros- 
szigeti főgymnasiumhoz dr. Hegedűs Is tván  budapesti egyetemi tanárt, a 
szatmári főgymnasiumhoz dr. B allagi A ladár budapesti egyetemi tanárt.

V. A z erdélyi ev. ref. egyházkerületben : a zilahi főgymnasiumhoz 
dr. Ballagi A ladár budapesti egyetemi tanárt, a kolozsvári főgymnasium
hoz dr. Högyes E ndre  budapesti egyetemi tanárt, a marosvásárhelyi főgym
nasiumhoz György E ndrét, a M. T. Akadémia tagját, a szászvárosi és 
nagyenyedi főgymnasiumokhoz dr. Csiky Kálm án  műegyetemi tanárt, a 
székelyudvarhelyi főgymnasiumhoz dr. Felm éry Lajos kolozsvári egyetemi 
tanárt

VI. A  dunáninneni ág. ev. egyházkerületben -. a pozsonyi főgymna
siumhoz Hörk József eperjesi theologiai akadémiai igazgatót.

VII. A dunántú li ág. ev. egyházkerületben: a soproni főgymnasium
hoz dr. Horovátli Ödön eperjesi jogakadémiai tanárt.

VIII. A  bányai ág. ev. egyházkerületben: a budapesti főgymnasium
hoz dr. Gömöry Oszkár vallás- és közoktatásügyi ministeriumi ministeri 
tanácsost, a szarvasi főgymnasiumhoz Kovács A lbert orsz. képviselőt, a sel- 
meczbányai főgymnasiumhoz dr. H einrich G usztáv budapesti egyetemi tanárt.

IX. A  tisza i ág. ev. egyházkerületben: az iglói főgymnasiumhoz 
Schneller Is tvá n t, a pozsonyi theologiai akadémia igazgatóját, a kézsmárki 
főgymnasiumhoz dr. Ilosvay L ajos műegyetemi tanárt, a rozsnyói és nyíregy
házi főgymnasiumokhoz dr. Fröhlich Izidor  budapesti egyetemi tanárt, az 
eperjesi főgymnasiumhoz dr. Scholtz Ágost budapesti egyetemi tanárt, a 
rimaszombati egyesült protestáns főgymnasiumhoz dr. L ánczy  G yula buda
pesti egyetemi tanárt.

X. A z erdélyi ág. ev. egyházkerületben: a nagyszebeni főgymnasium
hoz K lein  G yula műegyetemi tanárt, a segesvári főgymnasiumhoz dr. Asbóth 
Oszkár budapesti egyetemi tanárt, a medgyesi és brassói főgymnasiumok
hoz dr. E lischer Józse f nagyszebeni kir. tankerületi főigazgatót, a besz- 
terczei főgymnasiumhoz dr. H einrich G usztáv budapesti egyetemi tanárt.
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XI. A z un itárius püspök főhatósága alatt álló kolozsvári főgymna- 
siumhoz dr. F iná ly  H enrik kolozsvári egyetemi tanárt és tankerületi h. 
főigazgatót.

XII. A  gör. kel. román metropolita-érsek főhatósága alatt álló brassói 
főgymnasiumhoz dr. A b t A n ta l kolozsvári egyetemi tanárt.

XIII. A  gör. kel. szerb patriarcha  főhatósága alatt álló újvidéki fő
gymnasiumhoz dr. Asbóth Oszkár budapesti tanárt.

A vallás- és közoktatásügyi minister továbbá a közvetlen rendel
kezése és vezetése alatt álló és alább megnevezett középiskolák folyó évi 
rendes érettségi vizsgálataihoz m inisteri biztosokul a következőket küldötte ki:

I. A  budapest-fővárosi tankerületben : a VII. kér. állami fögymna- 
siumhoz dr. K árm án Mór, budapesti egyetemi m. tanárt.

II. A  budapest-vidéki tankerületien : a jászberényi közs. katb. fő
gymnasiumhoz dr. F ináczy  Ernő, központi szolgálattételre berendelt gym- 
nasiumi igazgatót.

III. A kassai tankerületben : az eperjesi kir. kath. főgymnasiumhoz 
dr. Pauer Im re budapesti egyetemi tanárt, a nagybányai állami főgymna
siumhoz György E ndrét, a M. T. Akédamia tagját.

IV. A  debreczeni tankerületben: a szentesi közs. főgymnasiumhoz 
Z silin szky  M ihály  csongrádmegyei főispánt, a nagykárolyi kath. főgym
nasiumhoz dr. Pasteiner G yula budapesti egyetemi tanárt.

V. A  kolozsvári tankerü letben: a balázsfalvi gör. kath. főgymna
siumhoz dr. Veress Ignácz nagyszebeni állami főgymnasiumi igazgatót, a 
kolozsvári kath. főgymnasiumhoz dr. Berger János budapesti egyetem1 
tanárt, a gyulafehérvári és székelyudvarhelyi főgymnasiumokhoz dr. Sza
mosi János kolozsvári egyetemi tanárt, a székelyudvarhelyi állami főreál
iskolához dr. M ihálovics Géza budapesti egyetemi tanárt.

VI. A  nagyszebeni kerületben : a dévai állami főreliskolához Lóczy  
L ajos budapesti egyetemi tanárt.

VII. A  nagyváradi tankerületben: a temesvári kath. főgymnasium
hoz dr. W ola fka  N ándor kanonokai vallás- és közoktatásügyministeriumi 
osztálytanácsost, az aradi állami főreáliskolához Lóczy Lajos budapesti 
egyetemi tanárt.

VIII. A  szegedi tankerületben ■. a nagybecskereki közs. kath. főgym
nasiumhoz B arta l A n ta l kir. tanácsost és ny. főgymnasiumi igazgatót.

IX. A  beszterczebányai tankerületben : a lőcsei kir. kath. főgymna
siumhoz és állami főreáliskolához dr. Sim onyi Zsigm ond  budapesti egye
temi tanárt.

Pályázat. Az erzsébetvárosi állami gymnasiumnál a jövő 1892/3. 
tanév kezdetével betöltendő latin és magyar nyelvi tanári állomásra pályá
zat hirdettetik. Ezen állással rendes tanárnak 1200 frt fizetés, 200 frt lak
pénz és 100 frt ötödéves pótlék, helyettesnek 800 frt évi díj jár. Oly pályá
zók, kik a testgyakorlást is képesek tanítani, előnyben részesíttetnek és 
ebbeli működésükért külön jutalomdíjra tarthatnak igényt. A pályázat 
határideje május 15.
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Kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Laczkó  
Ferencz, oki. népiskolai tanítót a beszterczebányai tank. főigazgatósághoz 
írnokká nevezte ki.

Szolgálattételre kirendelés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
Liebenwein  Alajos, ideiglenesen nyugalmazott gymnasiumi rajztanárt rendes 
rajztanári minőségben szolgálattételre a podolini kath. algymnasiumhoz 
rendelte ki.

A nyilvánosság jogának megadása. A vallás- és közoktatásügyi minis
ter a szentesi községi íőgymnasiumának, mint nyolcz osztályú középisko
lának a nyilvánosságot és az érettségi vizsgálat megtartásának jogát az 
1891/2—3/4-iki három tanévre megadta.

Pályázatok. Az egri állam i reáliskolánál a jövő 1892/93. tanév kez
detével betöltendő: a) szabadkézi rajzi, b) mennyiségtan-term észettani 
tanári állásokra ezennel pályázat hirdettetik. Ez állások mindenikével ren
des tanárnak 1200 frt fizetés, 200 frt lakpénz és 100 frt ötödéves pótlék, 
helyettesnek pedig évi 800 frt díj jár. Az első helyen említett tanári állás 
elnyerése tekintetében előnyben részesülnek azok, a kik a mennyiségtanból 
is képesítve vannak. A pályázat határideje április 30. — A kir. József- 
műegyetemen üresedésben álló technikai-fizikai tanszék betöltése czéljából 
nyilvános pályázat hirdettetik. E tanszékkel, ha az nyilvános rendes tanár
ral töltetik be: 2500 frt rendes fizetés, 400 frt lakbér és 10, illetőleg 20 évi 
szolgálat után 300 és ismét 300 frt évtizedes pótlék; ha rendkívüli tanár 
neveztetik k i: 1500 frt évi fizetés és 300 frt lakbér élvezete van egybe
kötve. Az eme tanszék elnyeréséért folyamodó szakférfiak elméleti és gya
korlati képzettségüket és tanító képességüket kellően bizonyító okirataik
kal, nemkülönben születési bizonyítványnyal és életrajzzal (curriculum vitae) 
fölszerelt folyamodásaikat a budapesti kir. József-míiegyetem rectori hiva
talánál 1892. évi május hó 10-éig nyújthatják be. — A budapesti I I .  kér. 
állam i föreáliskolánál betöltendő ábrázoló geometriai és mennyiségtani 
tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással rendes tanárnak 
évi 1500 frt fizetés, 300 frt lakpénz és 100 frt ötödéves pótlék, helyettes
nek pedig 1000 frt évi díj jár. A pályázat határideje április 30.

Halálozás. A budapesti II. kér. állami főreáliskola tanárai mélyen 
megszomorodott szívvel tudatják, hogy szeretett kartársuk, Yiolich Károly, 
nyug. rendes tanár, életének 56-ik, buzgó tanári működésének 30. évében 
folyó hó 28-án hajnalban hosszas betegség után jobblétre szenderült.

Az Országos Középisk. Tanáregyesület nagybizottságának 1892. ápr. II. és 12-én 
Budapesten tartott gyűlésén jelen voltak:

dr. Alexander Bernát, Budapest Bakos János, Székesfehérvár
Antolik Károly, Arad 
dr. Atzél Károly, Budapest 
Ávéd Jákó, Gyulafehérvár

dr. Balassa József, Sz.-Fehérvár 
Balogh Mór, Budapest 
Bartal Antal, Budapest

5 dr. Badits Ferencz, Budapest 10 Bartoniek Géza, Budapest
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dr. Bauer Simon, Lőcse 
dr. Веке Manó, Budapest 
Berecz Antal, Budapest 
Berecz Ede, Budapest 

15 Bermiiller Ferencz, Budapest 
Biczó Géza, Budapest 
Bittner József, Kassa 
BlanárOdön, Beszterczebánya 
Bod Lajos, Székesfehérvár 

20 Bodnár Zsigmond, Budapest 
Bogyó Samu, Budapest 
dr. Bokor József, Budapest 
dr. Bozóky Endre, Budapest 
dr. Brózik Károly, Budapest 

25 dr. Buday József, Budapest 
dr. Cherven í ’lóris, Budapest 
Corzan A. Gábor, Budapest 
Csáka Károly, Zsolna 
dr. Császár Árpád, Budapest 

30 dr. Csengeri János, Budapest 
dr. Cserey Adolf, Selmeczbánya 
Csomár István, Munkács 
Czigler Ignácz, Beszterczebánya 
Dach János, Pozsony 

35 Daróczy Lajos, Déva 
Deme László, Budapest 
Demetzky Mihály, Budapest 
Dénes Ferencz, Lőcse 
Dietz Lajos, Budapest 

40 Mágócsi Dietz Sándor, Budapest 
Dortsák Gyula, Trsztena 
Duma György, Budapest 
Ekkert Antal, Budapest 
Endrei Ákos, Csurgó 

45 Éder Géza, Budapest
Faith Mátyás, Beszterczebánya 
Faludi Miksa, Székesfehérvár 
Frankovich Sándor, Munkács 
Fazekas Sándor, Debreczen 

50 Feichtinger Győző, Budapest 
Fekt Ferencz, Pancsova 
Felsmann József, Budapest 
dr. í ’erenczy Lajos, Temesvár 
Fest Aladár, Fiume 

55 dr. Fialovsky Lajos, Budapest 
Gaál Mózes, Pozsony 
dr. Gáspár János, Temesvár 
dr. Gerevich Emil, Kassa 
Géresy Imre, M.-Sziget 

60 Grabovietzky Leó, Budapest 
Greguss Imre, N.-Kálló 
Guta József, Beszterczebánya 
dr. Gyomlay Gyula, Budapest 
György Lajos, Losoncz 

65 Habina János, Kecskemét
dr. Halász Ignácz. Sz.-Fehérvár 
dr. Hankó Vilmos, Budapest

Hamisz István, Kecskemét 
Harracb József, Budapest 

70 Havas Miksa, Pozsony 
Hegedűs Károly, Budapest 
Hofer Károly, Budapest 
Hollós Gyula, Győr 
Hornischek Henrik, Budapest 

75 Horváth István, Jászberény 
Horváth Eezső, Kecskemét 
dr. Jánosi Béla, Arad 
Jónás János, Pozsony 
Józsa Menyhért, Sopron 

80 Kardos Albert, Debreczen 
dr. Kármán Mór, Budapest 
dr. Károly Gy. Hugó, Budapest 
dr. Kárpáthy Károly, Sopron 
Kassai Nándor, A.-Lendva 

85 Kempf József, Budapest 
Kerner Péter, Lőcse 
Király Pál, Budapest 
Kiss Lajos, Szeged 
dr. Kiss Károly, Budapest 

90 dr. Klamarik János, Budapest 
Klimó Mihály, Déva 
Kohlbauer Ferencz, Arad 
Kollaud Ferencz, Budapest 
Koronczy Imre, Sz.-Udvarhely 

95 dr. Kovács János, Budapest 
Kovaliczky Antal, Debreczen 
Kovalszky Lajos, Új-Verbász 
Köpesdy Sándor, Budapest 
Körösi Henrik, Pécs 

100 Kriesch Mihály, Budapest 
Krompaszky Béla, Munkács 
Kuzsinszky Lajos, Budapest 
dr. Kuthy Lajos, Székesfehérvár 
László Dávid, Erzsébetváros 

105 dr. László Mihály, Budapest 
Latkóczy Mihály, Eperjes 
Lahne Vilmos, Szolnok 
dr. Lechner László, Budapest 
Lutter János, Budapest 

110 Mally Nándor, N.-Kálló 
Mangold Lajos, Budapest 
Marcsiss János, Beszterczebánya 
dr. Margalits Ede, Budapest 
dr. Márki Sándor, Budapest 

115 Marusák Pál, Sopron
Matskássy József, Budapest 
Mauritz Eezső, Budapest 
Mayer József, Budapest 
Medgyessy Lajos, Kaposvár 

120 Mialovich Mór, Budapest 
dr. Müller Iván, Temesvár 
Müller József, Budapest 
Nahovics Emil, Trencsén 
dr. Négyessy László, Budapest
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125 dr. Némethy Géza, Budapest 
Némethy Károly, Trsztena 
Novák Sándor, Budapest 
Orbán Ferencz, Brassó 
dr. Ottó József, Budapest 

130 Palóczi Lipót, Budapest 
dr. Pápai Károly, Budapest 
Paszlavszky József, Budapest 
Paulay Ödön, Jászberény 
dr. Pechány Adolf, Sopron 

135 Perényi Ferencz, Jászberény 
dr. Petz Gedeon, Budapest 
Pirehala Imre, Pozsony 
Pokorny Emanuel, Budapest 
Potássy János. N.-Várad 

140 di. Pruzsinszky János, Budapest 
Pugin Leó, Budapest 
Putnoky Miklós, N.-Szeben 
Kácz Soma, Zombor 
Rajner Ferencz, Budapest 

145 Ralovich Lajos, Beszterczebánya 
dr. Reichenhaller Kálmán, Bpest 
Reif Jakab, Budapest 
dr. Riedl Frigyes, Budapest 
Rombauer Emil, Brassó 

150 Roseth Arnold, Szolnok 
Ruby József, Eperjes 
dr. Schmidt Attila, Kassa 
dr. Schmidt Márton, Ungvár 
dr. Schnábl Róbert, Budapest 

155 dr. Schönwitzky Bert., Pozsony 
dr. Simon József, Szolnok 
Spanraft Alajos, Győr 
dr. Staub Móricz, Budapest 
dr. Staub József, Budapest 

160 dr Schwicker Brúnó, Budapest 
Szaft'ka Manó, Budapest 
Szalkay Gyula, Budapest 
Szakmáry József, Beszterczeb. 
Szavkay Ede, Budapest 

165 Szedlacsek Lajos, Budapest 
Székely Salamon, Arad 
dr. Szeműk István, Budapest 
Szemethy Béla, Budapest 
Szerelemhegyi Tivadar, Bpest

170 tír. Szigetvári János, Budapest 
dr. Szilágyi Albert, N.-Kálló 
Szilassi Mór, Budapest 
Szitnyai Elek, Nagybánya 
Szmetana Ágost, Budapest 

175 dr. Szombathy Ignácz, Bpest 
dr. Szombathy István, N.-Várad 
dr. Szterényi Hugó, Budapest 
Szukovszky Mihály, Szfehérvár 
Tanács István, Brassó 

180 Téglás Gábor, Déva
dr. Theisz Gyula, Budapest 
Tiber Ágost, Budapest 
Tímár Pál, Budapest 
Tompa Árpád, Beszterczebánya 

185 Tömör Ferencz, Budapest 
Torday György, Pancsova 
Torkos László, Budapest 
Töreky Gábor, Budapest 
Travnik Zsigmond, Temesvár 

190 Vadász József, Kassa
dr.Vajda Károly, Fehértemplom 
Várady Gábor, Budapest 
Varga Ottó, Budapest 
Vaszary Mihály, Kaposvár 

195 Veress Ignácz, Nagyszeben
dr. Versényi György, Körmöczb. 
dr. Veszprémi Vilmos, Szentes 
Vojtár Mátyás, Selmeczbánya 
Volf György, Budapest 

200 dr. Wagner Alajos, Budapest 
dr. Wagner Lajos, Pozsony 
Walther Béla, Brassó 
Weber István, Miskolcz 
Weichardt Ferencz, Szolnok 

205 Weninger László, Budapest 
Wirkler Endre, Budapest 
dr. Wohlráb Flóris, Budapest 
Závodszky Adolf, Budapest 
dr. Zelmányi Nándor, Temesvár 

210 dr. Zimányi József, Szeged 
dr. Zlinszky Aladár, Zombor 
Zogler Alajos, Budapest 
dr. Zsengery Samu, Budapest 
Zsingor Mihály, Budapest

Jelen volt összesen 213 tag és pedig 108 budapesti és 105 vidéki.
A tagok a budapesti intézeteken kívül 51 intézetet képviseltek, 

Budapesten 16 intézet volt képviselve s így összesen 67 középiskola 
és középiskolai rangú intézet. Hat vidéki intézet kimentette magát, 
hogy előre nem látott akadályok miatt nem képviseltethetik magukat, 
azonban a választmány propositióihoz való csatlakozásukat ezek is 
kijelentették.



PÁLYÁZAT.
A n em zeti to rn a eg y le t  igazgató választmánya pályázatot hir

det a tornamüvezetői állásra. Pályázhat minden oly egyén, ki magyar 
állampolgár, teljeskorú, önálló, egészséges, tornászásra alkalmas ép 
testű, a ki egyleti tornászás vezetésére képességgel bir s a magyar 
nyelvben úgy szóban mint Írásban teljesen jártas. Ezen állással követ
kező ellátás jár és pedig: 1800, azaz egyezernyolczszáz o. é. forint 
évi fizetés. Az egylet házában (Budapest, VIII. kér. Szentkirályi-utcza
26. sz.) természetbeni lakás. A pályázati kérvények keresztlevéllel, 
egészségi bizonyítványnyal, képesítési okmánynyal, az eddigi gyakorlati 
működést igazoló bizonyítványnyal s egyéb a pályázó által netán szük
ségesnek vélt képesítő okmányokkal és mellékletekkel felszerelve be
zárólag f. 1892. évi május 31-ikének déli 12 órájáig B erná tli B éla  
országgyül. képviselőhöz, mint az egylet titkár-ügyészéhez (IV. Korona- 
herczeg-utcza 18. Budapest.) küldendők be, a hol a szerződés ter
vezete is megtekinthető, kívánatra pedig ez megküldetik. Az igazgató 
választmány által megválasztott tornaművezető legkésőbben f. 1892. évi 
augusztus 15-ére tartozik állását állandóan elfoglalni. Az igazgató 
választmány a szabad választás jogát magának fentartja.

A nemzeti tornaegylet Igazgató-választmánya.

PÁLYÁZAT.
A bonyhádi ág. h. ev. algymnasiumnál egy rendes tanári 

állásra a következő föltételek mellett pályázat hirdettetik:
1. Főtárgy a magyar nyelv, melléktárgy a latin nyelv, esetleg 

a történelem.
2. Ha a pályázó oklevéllel bir és mint rendes tanár mű

ködött, rendes tanárnak választatik próbaév nélkül; ha oklevéllel 
bir, de mint rendes tanár alkalmazva nem volt, rendes tanárnak 
egy próba évvel; ha oklevéllel nem bir, csak segédtanárnak, de 
azzal az Ígérettel, hogy egy évi sikeres működés és az oklevél 
megszerzése után már a második évben rendszeresíttetik.

3. A rendes tanár évi 1000, a segédtanár évi 800 frt fize
tésben részesül.

4. A megválasztott az algymnasium nyugdíjintézetének és a 
dunántúli egyházkerület gyámintézetének kötelezett tagja.

5. Pályázhat minden protestáns tanférfiú és a megválasztott 
f. é. szept. 1-jén tartozik állását elfoglalni s fizetését is ez időtől 
húzza előre fizetendő 5 egyenlő részletben.

A kik pályázni szándékoznak, felhivatnak, hogy kellőképen 
felszerelt és «Az isk. nagybizottsághoz» intézett folyamodványaikat 
f. é. május 31-ig nyújtsák be az algymnasium igazgatóságánál.

Bonyhád, 1892. márczius hó 28-án.
Az elnökség megbízása folytán:

Gyalog István , 
igazgató.



É R T E K E Z É S E K .

A TANÁRKÉPZÉSRŐL.
A jelöltek kiképzése és a  tá rsa d a lm i szem pontok.

Hogy a tanár ne csupán tárgyának előadója legyen, hanem 
az ifjúságnak helyes irányú vezetésével megfelelhessen az állásához 
fűződő általánosabb követelményeknek, kell, hogy a szakmájában 
való jártasságon kívül megfelelő társadalmi műveltséggel bírjon. 
A társas működésre utaltak kölcsönös hatásának érdekében egyik 
tag sem vonhatja ki magát káros következmények nélkül a jó 
társaságokból és egyik tagnak elzárkózása annál hátrányosabb, 
minél fogékonyabbak működési körének tagjai a külső benyomások 
fölvételére és minél fontosabb szerepre van hivatva ő maga abban 
a körben. A tanárnak tehát több okból is erkölcsi kötelessége a 
jó társaságot fölkeresni, hogy föladatának a tanítás magasabb szem
pontjából megfelelhessen.

Hallhatni néha oly nyilatkozatot, hogy a tanár nem léphet 
a társaságba, a mely őt kicsinyli. Igen nyomorultnak kellene lenni 
annak a társaságnak, a mely egy müveit embert azért, mert tanár, 
kicsinyei vagy megvet. Keresse föl a panaszos a társaságot, tud
jon ahhoz alkalmazkodni és biztos lehet, hogy kedvelt és becsült 
tagja lesz annak a félreismert társaságnak. A látszólagos kicsiny
lés csak onnan eredhet, hogy az illető tanárok visszavonják ma
gukat a jó társaságoktól!

De hát mi az oka ennek az esetek többségében észlelhető 
visszavonulási hajlamnak? Rossz nyelvek azt mondják: a kellő 
társadalmi műveltség hiányának tudata az oka a visszavonulásnak, 
a mit ha elfogadunk, újból kell kérdeznünk: honnan ered a tár
sadalmi műveltségben való hátramaradás? Az ily hátramaradás 
csak jó társaságok látogatásának hiányából eredhet és belátható, 
hogy ebből a circulus vitiosusból csak úgy szabadulhatunk, ha 
azt fejtegetjük, mi az oka annak, hogy míg nem épen az úgy
nevezett «jó házakból való» tanulmányait befejezett orvos, pap, 
jogász stb. fölkeresik és szeretik a társaságot, csupán a tanár
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jelöltek és fiatal tanárok vonulnak vissza? Szerintem egyedül és 
kizárólag bátortalanság oka ennek az általában észlelhető tüne
ménynek és gyámoltalanság, a mely a pályaválasztás éveiben vette 
eredetét és az egyetemi cursuson növekedett nagvgyá a bölcsészeti tan
folyamnak a többitől elszigetelten élő, csekély számú hallgatói között.

Mintha érezném a felém zúgó nyilak záporának szemre
hányást kifejező értelmét, az igazság érdekében és kifejtendő javas
latom elfogadása végett tartozom annak kijelentésével, hogy — 
tisztelet a kivételeknek — a tanári pályát választók a gyámolta
lanságnak nem csekély fokával lépnek az egyetemre, legalább így 
kell lenni az esetek többségében. Ennek a különös tüneménynek 
az a lélektani ok lehet az alapja, hogy az illetők a tanári pályát, 
küzdelmekkel nem járó csendes életpályának tekintik, a mely 
mindenféle körülmények között, a silánynak épúgy, mint a jeles
nek meghozza az előre kijelölt anyagi támogatást, holott más 
pályák a sorsnak nagyobb változataival, gyakran a legszebb mun
kálkodást tönkretevő, súlyos csapásaival és szeszélyeivel járnak! 
Igv gondolkodik a nyugalmat kedvelő, csendes, korlátolt látáskörrel 
bíró ember és ilyformán, legalább részben, meg lehet magyarázni 
az említett jelenségek alapokait.

A baj megvan, hogyan segítsünk rajta ? Némelyek internatust 
óhajtanak a bölcsészeti hallgatók számára, a melynek vezetői vol
nának hivatva az említett bajokat orvosolni. Több szempontból 
hibás felfogás! Először is az ily internatus nem volna igazságon 
és méltányosságon alapuló intézmény, a mennyiben, bár a tanár
képzés ügyének czélszerű megoldása közelebbről érinti az államot 
és az egész országot, nem lehet állítani, hogy a többi fakultások 
szegénysorsú látogatói jogosan mellőzhetők, annál kevésbé nem, mert 
az egyetemi hallgatóknak, kivált az orvosi fakultás hallgatóinak 
csaknem kizárólagos keresetforrásuk nem a saját, hanem a böl
csészek szakmájába vágó tanítás, azaz, az állam az internatussal 
épen oly hallgatóknak nyújtana segítséget, a kik legkönnyebben 
juthatnak szakukhoz tartozó keresetforráshoz.

Másodszor: a tanárjelöltek az internatus elkülönítő intézmé
nyével egymásra lennének utalva, a mi a megelőzők szerint homlok- 
egyenest ellenkezik az internatus fölállításának egyik indító okával, 
mely szerint a tanároknak a társadalomhoz való viszonya már meg
előzőleg, alapjában, szabályoztassék. Alig hihető, hogy az intézet 
igazgatója, a ki valószínűleg maga is tanár vagy paedagogus, a 
legügyesebb vezetéssel képes legyen az elkülönítéssel járó bajok 
hátrányait elhárítani és a jelöltet a társadalmi kívánalmak szem
pontjából is előkészíteni. Az sem valószínű, hogy ily módon sike
rüljön független gondolkodású, önérzetes tanárokat nevelni és meg 
lehetünk győződve, hogy az internatusnál a meglevő állapotok is 
üdvösebbek!
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Ha azt akarjuk, hogy a nyilvános pályára lépő tanárjelölt 
nem csupán a tanügy, de egyúttal a társadalom szempontjából is 
sikeresen betöltse helyét; ha azt akarjuk, hogy ne csupán tantár
gyának előadója, de egyúttal nevelője, vezetője, esetleg tanácsadója 
legyen az ifjúságnak és hogy e réven a társadalomban is tisztes 
névre és becsülésre tegyen szert, akkor az első, a mit tenni kell. 
a tanárjelöltek izolált helyzetét megváltoztatván, akként intézkedni, 
hogy ők az egyetemi hallgatók nagyobb tömegével összeforrjanak 
■és az egyiittlétnek kényszerítő hatalma alatt fejlődjenek, hogy maj
dan mint szemes, ügyes fiatal emberek, a kellő bátorsággal lépje
nek a társaságokba.

Nem csodálkoznám, ha e sorokat olvasván, fejét csóválja az, 
ki az úgynevezett bravourös jogászok és 10 éves orvoshallgatók 
czifra kalandjainak mulattató részleteit idézi emlékezetébe; azon
ban ne feledjük, hogy kilökni való pár jogász vagy orvoshallgató 
és az összes egyetemi fiatalság hatása között ki nem fejezhető 
külömbség van ! Az egyetemi ifjúság az egész ország megifjodott 
lakóinak összesége és ki az, ki be nem látja, hogy ennek az örökké 
pezsgő, vidám és szellemes körnek, mint életet lehelő örvénynek 
áradatában átalakul, megedződik és életrevalóvá válik akár az a 
szegényes felvidéki fiú is, a ki alig képes pár mondatot egyfolytá
ban kiejteni? Ki ne látná be, hogy ez a szellemet és elevenséget 
árasztó kör assimiláló képességével nemzetiségi szempontból is fon
tos missiót teljesíthet ?

Kérdés már most, mily módon lehetne az egyetemi hallga
tók nagyobb részének éltető körét megalkotni, hogy annak meg
legyen az említett assimiláló hatása ? Aránylag igen nagy azoknak 
az egyetemi hallgatóknak a száma, kik sanyarú viszonyok között 
tengetik egyetemi éveiket, semmiesetre sem értvén az oly tengő- 
dőket, kik a hó elején fölveszik a hazulról küldött 70—100 frtot, 
hogy pár nap múlva üres erszénynyel sétáljanak a Dunaparton, 
nappal a napot, éjjel a holdat bámulván, sóvárgó tekintetükkel; 
hanem értem azokat a törekvő fialal embereket, kik a szülőktől 
•csak kisebb támogatásban részesülhetvén, jövő életpályájuk hiva
tásának nem csekély kárára, mellékkeresettel kénytelenek foglal
kozni, és így nem csupán tárgyaik tanulmányától, de egyúttal, 
idő hiányában, mindazoktól a szellemi dolgoktól elüttetnek, a me
lyek a fővárosban kínálkoznak és a fiatal ember kiképzésére lénye
gesek. Mennyi bajtól, kellemetlenségtől szabadulnának ők és mily 
kiszámíthatatlan nyereség volna másrészt, ha a rendelkezésére 
bocsátott szerényebb összeggel teljesen födözhetnék kiadásukat! 
Nem volna lehetséges kisebb összegek összetételével segíteni a 
bajon és az egybegyült tőkével házat bérelni, egészséges háztar
tást berendezni kizárólag egyetemi hallgatók részére?

A nemzet nem lehet fukar akkor, midőn legdrágább kincsei-
52
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nek, a haza jövő reményeinek sorsáról van szó, és az egyetemi 
ifjúság, a mely sem korlátolt felekezeti, sem állami convictusokkal 
nem volna összefoglalható, nem vonná vissza magát a nemzet 
támogatásával létrejött, magának az egyetemi ifjúságnak rendezése 
alatt levő együttlakástól, a melynek főfelügyelői és külső ügyeinek 
vezetői országgyűlési képviselők, irók, művészek, elsőrendű gyáro
sok stb. lehetnének csupán. Nagyobb tőkére okvetetlenül szükség volna, 
a mi azonban nem zárná ki azt, hogy a szövetkezetbe lépő hallgatók,, 
a körülmények szerint megállapított csekélyebb összeget fizessenek.

Megengedem, sokan visszatetszőnek fogják találni e felszóla
lást ; kivált a tanférfiak közt akad nem egy, a ki képtelenségnek 
fogja tartani: azonban a tanárképzés teljes megoldását csak ily 
módon tartom kivihetőnek. Hagyják meg, kiket oly igen sért e fel
szólalás, a gyakorló-gymnasiumot, adjanak mindegyik jelölt mellé 
instructor gyanánt egy helyettes tanárt; állítsanak föl internatust 
igazgatóval, nehány paedagogussal és több vezető tanárral; intéz
kedjenek, hogy ebédek fölött váltakozva majd híres emberek élet
rajzai, majd a vezetőktől támogatott tudományos értekezések kerül
jenek vitatkozás alá; gondoskodjanak ajándékokról, a melyekkel 
a jóviseletűeket és szorgalmasakat megjutalmazzák; de arra is 
legyen gondjuk, hogy a kevésbbé jók is dicséretben részesüljenek 
és hogy a hanyagok megdorgáltassanak. Tegyék ezt, azonban 
jegyezzék meg, hogy mindezekkel az intézkedésekkel hozzájárul
nak ama rablánczok szemeinek készítéséhez, a melyekkel a sza
badon gondolkodó embert lebilincselik. Megengedem, hogy ily úton 
haladva, önök dédunokái a hazai műveltséget a modern európai 
színvonalon fogják látni és egyúttal megengedem, hogy ebben önök
nek, a dédapáknak, érdemleges részük leend; azonban legyenek 
meggyőződve, hogy annak a kornak igazságos bírálói tartoznak 
majd annak a kijelentésével, hogy dédapáik idejében, bár a mű
veltség alsóbb fokon állt, ragyogó gyémántként tündöklött a nép
nek szabadabb szelleme, a melynek soha ki nem alvó fénye örök 
időkön át fog lelkesíteni nemzeteket, a mely fénynek melegét azon
ban az önök dédunokái már nem fogják érezni!

(Budapest.) Mendlik Ferencs.

A GYAKORLÓ ISKOLA.
A múlt számban Mendlik Ferencz folytatva a tanárképzés 

tárgyalását, a tanárjelöltek gyakorlati kiképzéséről szólt. Nézete 
nagyon meglepő. Eddig mindenki keveselte, a mi e téren történik, 
csak ő sokalja. Ne adjunk a tanárjelöltnek se tanácsot, se utasí
tást, hanem csak alkalmat, hogy járja be középiskoláinkat «saját 
fölfogásának és Ízlésének alapján, a nélkül, hogy látogatásának 
eredményéről számot adni, avagy a tapasztaltak fölött bíráló tanács
kozásba bocsátkozni tartoznék>. Tehát bolyongjon kitűzött czél és-
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irány nélkül. Úgy látszik, Mendlik szerint a tapasztalatszerzésnek 
legjobb módja még sem a tervszerű, tudatos megfigyelés, hanem 
a vak véletlenre bízott hányódás. De hátha a tanárjelölt «saját 
fölfogásának és Ízlésének alapján > egyáltalán nem akarja közép
iskoláinkat látogatni, mert minden tapasztalattól ment szűz eredeti 
akar maradni? Vagy hátha megunva a vak bolyongást, végre is 
•czél, út és mód után kérdezősködik? E két esetről Mendlik nem 
gondoskodik. Azaz, dehogy nem ! A tanárjelölt se magának se más
nak nem tartozik számot adni és senkinek sem köteles se tanácsát 
se utasítását elfogadni. Ez áll az első esetre. A másikra nézve 
pedig irányadó az a tilalma, hogy a tanárjelölt «saját fölfogására 
■és ízlésére» senkinek sem szabad szándékosan hatni, tehát őt csak 
a legcsekélyebb fölvilágosításban, tanácsban, utasításban is része
síteni senkinek nem csak hogy nem kötelessége, hanem nem is szabad.

Minek is a tanárjelöltnek hivatására nézve irány? A tanult 
•ember kész tanár! Hisz Mendlik szerint «semmiféle életpályának 
foglalkozása nem enged oly könnyen hozzáférhető, alapos meg
ismerést, mint épen a tanári pályáé, a melyhez kis korunktól 
fogva, a szülői ház dédelgető korszakának napjaitól egész az egye
temi élet küzdelmes vizsgálatainak hadjáratáig, a legkülönbözőbb 
jellegű benyomások és emlékek fűznek, épen abban a korban, a 
melyben az emberi kebel a külső benyomások iránt legfogékonyabb, 
úgy hogy e l m o n d h a t j u k , h o g y  a  t a n u l t  e m b e r  a  t a n á r i  p á l y á n  
i s m e r t  t a l a j o n  j á r  é s  h o g y  a  g y á m o l t a l a n s á g n a k ,  h o g y  n e  m o n d 
j a m  e g y ü g y ü s é g n e k  n e m  c s e k é ly  f o k á t  k e l le n e  f ö l t é t e l e s n i  a  j e l ö l t 
b e n , h o g y  ő m a n k ó k  n é lk ü l  n e  l á th a s s o n  a  t a n í t á s h o z  !> íme meg 
van fejtve a tanárképzés kérdése, oly egyszerűen és oly gyöke
resen, hogy eláll az embernek bámulatában a szava. Ki hitte volna, 
hogy a mostani és akármikor bekövetkezendő tanárszükségen oly 
könnyen lehet segíteni! Nem kell ide külön képzés! Boldogulni 
nem tudó ügyvédek, orvosok, mérnökök és a hány élhetetlen 
diplomás van, jertek a tanári pályára! Ti itt mint «tanult emberek, 
ismert talajon jártok és a gyámoltalanságnak, hogy ne mondjam 
együgyüségnek nem csekély fokát kellene föltételezni bennetek, 
hogy ti mankók nélkül ne láthassatok a tanításhoz!» A tanárjelölt 
ne tanuljon senkitől se tanítani. Ha oly «gyámoltalan, hogy ne 
mondjam együgyű» lenne, hogy tanult ember létére sem tud az 
«ismert talajon járni», akkor ügy sem lehet rajta segíteni, mert 
Mendlik szerint «önámítás rejlik abban a hitben, hogy a tanítás 
mesterségére bárkit is meg lehessen tanítani.» De hiszen csaknem 
lehetetlen, hogy tanult ember oly «gyámoltalan, hogy ne mondjam 
együgyű» legyen és már magától is ne tudjon tanítani. Akkor mi
nek tanulnia azt, a mit úgy is tud ? Ez veszélyeztetné eredetiségét, 
önállóságát, «saját fölfogását és Ízlését.» Legyen a tanárjelölt, mint 
Goethe mondja, «Ein Narr auf eigene Hand!» Ez a veleje Mendlik 
tanácsának. Csak azt nem értem, hogy minek küldené szegény
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tanárjelölteket, ha «a tanítás mesterségét» megtanulniok se nem 
szükséges se nem lehet, az országban szanaszét iskolákat látogatni?

Ily nézet mellett természetes, hogy szükségképen el kell vetnie- 
mindennemű intézményt, melynek az a hivatása, hogy leendő 
középiskolai tanárokat a tanítás gyakorlatába beavasson, tehát 
főképen a gyakorló iskolát mind egyes mind többes számban, mind 
jelenben mind jövőre, a létezőt és netán létesítendőket egyaránt. 
Ennek konstatálásával be is fejezhetném a mondandómat; mert 
minden attól függ, hogy Mendlik nézete helyes-e vagy helytelen. 
Ha helyes, akkor semmi sem igazolja a gyakorló iskolát, még az 
sem, ha különben a legkitűnőbb iskola volna i s ; ha helytelen, 
akkor legalább létezése miatt nem szorul védelmére, legfeljebb 
javítást kíván. Nem is szólnék semmit, ha sorai félreértésre nem 
adnának okot. Némely olvasó ugyanis azt hiheti, hogy az iró egy 
bizonyos gyakorló iskoláról szól; a ki pedig észreveszi, hogy argu
mentumai nem egy, hanem minden gyakorló iskola ellen irányul
nak, azt gondolhatja, hogy bizonyítékai a tapasztalatból vannak 
merítve. Se az, se ez nem áll. Mindenki tudja, hogy középiskolai 
gyakorlónk csak egy van. Ez a budapesti tanárképző intézeti gya
korló főgvmnasium, mely az én igazgatásomra van bizva. Ezt 
Mendlik kifogásai nem illethetik, mert itt közvetetlenül, saját sze
mélyes megfigyeléséből nem tapasztalhatott semmit, közvetve pedig 
csakis jót észlelhetett, különben mint szerető, gondos apa, nem 
végeztette volna saját fiával érettségi vizsgálatostul az egész gymna- 
siumot ép a mi intézetünkben, mikor Budapesten elég más gymna
sium állott rendelkezésére. Iskolánk húsz éve áll fenn; e húsz év 
alatt Mendlik soha egyetlen egy tanító óránkon nem volt jelen, 
soha egy perczig nem látta sem a vezető tanárok, sem a gyakorló 
jelöltek munkásságát. Ha pedig csak ez az egy gyakorló iskola 
van és ezt az egyet se látta soha működésben, honnan meríthette 
argumentumait minden gyakorló iskola ellen ? Ex uno disce omnes, 
mondja a szentirás; ezt ő így fordította: ne nézz meg egyet se, 
de azért ítélj merészen valamennyiről. Argumentumai tehát tisztán 
a képzeletből vannak merítve. Ez helyén volna egy oly intézmény
nyel szemben, mely még egyáltalán nem létezik sehol; ilyenről 
senkinek sem lehet tapasztalata. De vájjon helyes-e pusztán a 
levegőből fogdosni okokat oly intézménynyel szemben, mely nem 
csak hogy létezik, hanem a legerősebb próbákon is már rég túl van?

Ha Mendlik nem így jár el, nem állott volna elő csupa olyan 
okokkal, melyeket az idő egytől-egvig már rég megczáfolt. Hogy 
a gyakorló iskola mint intézmény sem a leendő tanárságra, sem 
a tanuló ifjúságra nem lehet kárhozatos, sőt mind a kettőnek egy
aránt csak hasznára válhatik, arról a mi gyakorló iskolánk világos 
bizonyságot tesz. Húsz év óta a középiskolai tanárságnak színe- 
java majdnem kivétel nélkül innen került ki. A legmunkásabb, leg- 
iparkodóbb tanárok sorában azóta mindig ott találni a gyakorló
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iskola volt tagjait. Épenséggel nem mutatkozik rajtuk az a káros 
hatás, melyet Mendlik tulajdonít az ő képzeletbeli gyakorló iskolá
jának. Az életbe lépve egyben sem ébredt az «a jogszerűnek vélt 
tudat, hogy ismeretei az előzmények alapján a gyakorlati tér kel
lékeinek teljesen megfelelnek s mint ilyenek pótlást avagy módo
sítást nem igényelnek.» Ha egyebet nem, legalább azt a meggyő
ződést vitték magukkal a gyakorló iskolából, hogy a jó tanárnak 
mentül többet és mint a jó papról tartja a közmondás, holtig kell 
tanulnia. Hogy mit ért a gyakorló iskola a legjelesebbeknek is, 
ime egy bizonyság:

Tekintetes Igazgató Úr! Kármán urnák hozzám intézett fölszólítására 
van szerencsém a következó'ket válaszolni. Én mindig hálás szívvel emlék
szem vissza a gyakorló iskolára és azt oly intézménynek tartom, mely nem
csak fentartandó. hanem lehetőleg fejlesztendő. Az én kiképeztetésemre ezen 
intézetnek igen nagy befolyása volt; szaktárgyamra vonatkozó ismeretköröm 
ugyan nem bővült ottan, hiszen az nem is hivatása ezen iskolának, de, an
nál többet tanultam a tantárgyak módszeres kezelésére vonatkozólag. Es e 
tekintetben különösen kiemelem a minden pénteken tartatni szokott tanács- 
kozmányokat és az ezeket megelőző próbaelőadásokat. Ezeken igen sok gya
korlati fogást volt alkalmam elsajátítani, de ösztönzést is nyertem az elmé
letileg elsajátított paedagogiai elveknek gyakorlati alkalmazására és talán 
mondhatnám itt-ott önálló kibővítésére. Kezdő tanárra valóságos jótétemény
nek tartom, ha alkalma van szaktárgyának módszerén kívül más tantár
gyaknak módszerét is alaposan megtanulhatni, mert ezáltal megóvatik bizo
nyos egyoldalúságtól és megszerzi azt a képességet, hogy esetleg társainak 
munkájáról is alkothat magának helyes képet. Hogy ezen szélesebb látkörnek 
milyen egyéb üdvös következményei vannak, az könnyen belátható. Egy 
ilyen tanár nem fogja saját tantárgyát a többieké rovására előtérbe tolni és 
nem is fog az úgynevezett módszeres tanácskozmányokban unatkozni, ha 
szakmájától egy kissé távolabb eső tárgyak kerülnek szóba. Én részemről a 
próbaelőadásokat, ezeknek jól vezetett tanácskozmányokban való megbirálását és 
az utóbbi alkalommal kifejtett eszmecserét a leghathatósabb eszköznek tartom a 
fiatal embernek a gyakorlati paedagogiába való bevezetésére és minthogy 
ezen eljárás tudtommal a gyakorló iskolában dívik és más intézetben erre 
nem nyílik alkalom, a gyakorló iskolának fentartását szükségesnek tartom. 
Lőcsén, 1884. november 28. Kiváló tisztelettel dr. E oth Sam u, főreál
iskolai tanár.

Egy holtnak a tanuságtételét. közöltem. Roth Samuról, a ki 
mint lőcsei főreáliskolai igazgató hunyt el, nyíltan el lehet mon
dani, hogy a középiskolai tanárságnak egyik dísze volt. Hasonló 
nyilatkozatot közölhetnék legalább is negyven élőtől, a kik mind 
legjelesebb tanáraink közé tartoznak. Valamennyit ezelőtt nyolez 
évvel oly időben kértük nyílt, leplezetlen véleménymondásra, midőn 
már rég biztos állásban voltak és így nem érhette őket többé 
Mendliknek az a gyanúja, hogy «jövendőbeli állásuknak biztosítása 
szempontjából vezető tanáraiknak jóindulatú tetszését» keresték, 
midőn a gyakorló iskoláról kedvezően nyilatkoztak. Közel négy
száz tanárjelölt tanult húsz év alatt a gyakorló iskolában, több 
kétszáznál nem csak hospitált, hanem a tanítás gyakorlatát is itt 
kezdte meg. Ezek közül ime nehánynak a neve: Badics Ferencz, 
Balassa József, Bartoniek Géza, Balog Ármin, Bartos Fülöp, Bogyó
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Samu, Demeczky Mihály, Éberling József. Fest Aladár, Fináczy 
Ernő, Geréb József, IJáhn Adolf, Halász Ignácz, Heinrich Károly, 
Herrmann Antal, Himpfner Béla, Kardos Albert, Kemény Ferencz, 
Kont Ignácz, Körösi Sándor, Kunos Ignácz, Málnai Mihály, Lenkei 
Henrik, Mihály József. Nagy László, Pápai Károly, Pecz Vilmos, 
Petz Gedeon, Polgár György, Riedl Frigyes, Riegler Sándor, Rom- 
bauer Emil, Simonkai Lajos, Simonyi Zsigmond, Suppan Vilmos, 
Szilasi Móricz, Telmányi Emil, Varga Bálint, Varga Ottó, Wohlrab 
Flóris. Említhetnék még legalább kétszer annyi ép oly ismert nevet. 
Bátran kérdezheti bárki valamennyit, megbánták-e valaha, hogy a 
gyakorló iskolában voltak és megfosztotta-e ez őket önállóságuk
tól ? Volt tanítványaink közül is sokan kitűntek az életben, még 
pedig minden téren, különösen szép számmal épen a tanügy terén. 
Ismertebb nevűek: Apáthy István, Bittó Aurél, Daruváry Géza, 
Jankó János, Jendrassik Jenő, Kiáltossy József, Lederer Béla. 
Mandello Gyula, Pékár Imre, Pósch Árpád, Ráth Gyula, Simonyi 
lenő, Zlinszky Aladár. Az egyetemen és műegyetemen minden tanár 
dicséri volt tanítványainkat; mindig a legkiválóbb tanulók közé 
tartoznak. Talán nem szerénytelenség, ha abban is tulajdonítok 
iskolánknak némi részt, hogy Mendlik Oszkár mai nap is igen 
kedves volt tanítványom, a minta-rajziskola legelső növendékei 
közé tartozik. Ismeretes különben, hogy a mely szülő először egy 
fiát adta iskolánkba, mind ide adja aztán a többit is. Számos csa
ládot nevezhetnék meg, melynek minden fia nálunk tanult vagy 
tanul. Akárhányszor minden osztályunkban vannak testvérek, úgy 
hogy sok család gyermekeiből 14—16, sőt 18 évig sem fogyunk ki. 
Ez úgy hiszem, nem a szülők bizalmatlanságának és elégületlen- 
ségének a jele. De elég az elősorolásból. A jogos védelem kény- 
szerített r á ; reményiem, senki sem veszi dicsekvésnek. Csak azt 
akartam mutatni vele, hogy a gyakorló iskola in concreto épen 
az ellenkezője annak, a minek a puszta képzelet festi. A tapasz
talat azt mutatja, hogy a leendő tanárságra és a tanuló ifjúságra 
egyaránt jótékonyan hat. Sajnálom, hogy Mendlik Ferencz régi jó 
barátomnak oly határozottan ellent kellett mondanom. Amicus 
Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. A köteles őszinte 
szó bizonyára nem rontja meg eddigi személyes jó viszonyunkat.

(Budapest.) Volf György.

AZ V—VIII. OSZT. GÖRÖG ÉS LATIN OKTATÁS KÉPE 
AZ 1890/91. ÉVI ÉRTESÍTŐK ALAPJÁN.

Hatvanöt főgymnasium értesítőjét tanulmányoztam át, hogy a 
felső osztályú görög és latin tanítás megközelítő képét összeállítsam. 
Fárasztó volt a munka, de haszonnal járó: észrevettem a hiányokat 
és a helyes eljárásmódokat; okultam mindkettőből. A szempontok,
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melyek szerint az adatokat gyűjtöttem, a következők: hazai vagy 
külföldi auctorkiadást használtak-e valamely gymnasiumban; volt-e 
nyelvtani ismétlés, emlézés, magánolvasmány, illustrátió; előadtak-e 
régiségeket, irodalomtörténetet; hol fordították az V. osztályban 
Livius helyett Sallustiust vagy Julius Caesart; rossz választása az 
olvasmánynak; mely gymnasiumokban olvasták a 7. osztályban Iliast, 
a 8-ikban Odysseiát; hol olvasták Horátiusnak „Ad Pisones“, Ciceró
nak „De officiis“ czímü művét; hol olvasták Plautus Trinummusát v. 
Capitivi-jét s végre Sophoclesnek egyikmásik drámáját.

1. Külföldi auctorkiadást, jóllehet kitűnő hazai kiadásaink van
nak, a következő gymnasiumokban használtak : aradi 8 1., bajai 7 g., 
brassói 7. 8 . 1., beszterczcbányai 7. 8 . 1., 8 . g., csiksomlyói 6 1., esztergomi
7. 8 . 1., 7. 8 . g., egri 8 . I , eperjesi ág. 7 I., eperjesi 6 . 7. 8 .1., fehértemp
lomi 8 . 1., 6 . 7. g., fiumei 6 . 7. 8 . 1., 7. 8 . g., győri 8. g., gyulafehérvári
7. g., jászberényi 7. 1., kecskeméti 5. 6 . 1., nagybányai 7. g., nyitrai 8 . 1., 
nagyszombati 7. 1., 6 . 7. g., nyíregyházi 8 1., nagybecskereki 7. 8 . 1., 7. 8 . g., 
pozsonyi lyceum 6 . 7. 1., rozsnyói ág. 6 . 7. 8 . g., rozsnyói kath. 7 1., sop
roni lyc. 7 g., soproni kath. 6 . 7. 8 . 1., 7. 8 . g., szathmári kath. 7. 1., sza
badkai 8 1., szarvasi ág. 5. 6. 1., temesvári 5. 6 . 7. 8 . 1., 7. g , trencséni 
7 g., váczi 6 . 7. 1., 8 g. Hány száz forint megy ki ily módon a külföldre !

2. N y e lv ta n i ism étlé s , mely a nyelvtani ismeretek ébrentar
tása végett okvetlenül szükséges, 20 gymnasiumban nem volt. *

3. E m lézés. Az emlézés, kellő mértékben alkalmazva, hathatós 
eszköze a nyelvtanulásnak, a memória-fejlesztésnek. Az irodalmi taní
tásnál is igen jó hasznát lehet venni, csak aztán a tanár óvakodjék a 
tanulók túlterhelésétől. Én a magam részéről soknak találom 20 
horátiusi ódának a hevágatását.

4. M agán olvasm án y. A klasszikusok helyes megértése, helyes 
fordítása nagy nehézséggel jár: más a gondolatviláguk, a miénktől 
eltérő a felfogásuk, eszök járása, mert mások voltak az életviszonyok, 
az uralkodó eszmék, melyek cselekedeteiket vezérelték. Jó, ha a tanuló 
a tanár segítő utasítása mellett úgy a hogy megbirkózik a klasszikus 
olvasmánynyal; de képzelhetni, mennyire felületes a munka, ha a 
tanuló magára van hagyva. Én a görög, latin magánolvasást egészen 
elejtendőnek tartom ; ha a tanulónak rendes iskolai feladatai elvég
zése után egy kis szabad ideje marad, fordítsa azt a szabadban való 
mozgásra vagy magyar klasszikusok olvasására. Szerencsére csak 
kevés gymnasiumbán volt kötelező magánolvasmány. Itt-ott valóságos 
visszaélés történt. Kötelező magánolvasmány a következő gymnasinmok- 
han volt:

aradi 7. g., (Odyss. II. X. XII.), beszterczebányai 5. 6. 7. 8 . 1., 6. 7.
8 . g., (6 . 1. 15 cap. 6 . 1. a tanár vezetése mellett a „De bello Jugurthino“

* A szerző dolgozatában az egyes intézetek itt is s minden pontnál 
meg vannak nevezve, de a hely szűke miatt itt is és más pontoknál is 
ezeket a részleteket mellőznünk kellett; még inkább sajnáljuk, hogy a 
rendkívüli gonddal s szorgalommal készült dolgozatból egész pontokat is 
el kellett hagynunk. A  szerk.
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czímíí műből lefordítottak 40 caputot, magánolvasmányul maradt 74 cap., 
ezen kívül a „De conj. Catilinae“ czímíí műből kaptak a tanulók 40 capu
tot, összesen 114 cap., tehát majdnem háromszor annyit, mint a mennyit 
az iskolában a tanár vezetése mellett fordítottak. Valljuk meg, bogy ez 
helytelen eljárás. A VII. osztályban Ciceróból „Pro Milone“ egyes feje
zetei és 4 levél, Homerosból 169 sor. A VIII. osztályban Cicerónak „De 
amicitia“ czímű müve egészen, az lliasból a 24. ének), budapesti VII. kér.
7. g., bpesti tanárképző 7. 1., kalocsai 7 1. (Verg. Aeueisének VII. VIII.
IX. éneke!), kaposvári 5. 1.. 6 . 7. 8 . g. (7 g. Az odysseiából a tanár veze
tése mellett fordítottak 1121 sort! m agánolvasmányúl kaptak 1250 sort), 
nagybányai 8 . 1. (Horátius 4 szatírája), nyíregyházi 6 . 1., szatm ári hath. 6.
7. 8 . 1., 7. 8 . g. (a VI. osztályban magánolvasmányúl Verg. Aeneisének II. 
énekét kapták. Hisz a II. ének az egész Aeneis legszebb része; azt az 
iskolában tüzetesen kellene tárgyalni, segítségül véve Magnier-nak kitűnő 
művét: Analyse de l’Énéide. Paris.).

5. Illu stra tio . A görög, római élet jeleneteinek képeken való 
bemutatása mélyebb nyomot, helyesebb képzetet hagy a lélekben, mint 
akármily hosszú puszta szóbeli magyarázat. E czélra eszközül szol
gálhat a többi közt Anthony Rich angolból németre lefordított képes 
szótára. Csak két gymnasium értesítőjében van feltüntetve, hogy erre 
is gondot fordítottak:

aradi 6 . 1., beszterczebányai 8 . 1.

6. R égiségek . A tanuló csak akkor szerez helyes képet a 
görögökről és rómaiakról, ha nemcsak gondolatvilágukkal ismerkedik 
meg, hanem látja, hogyan éltek, mint magánemberek, mint polgárok, 
mint katonák; szóval: ha a görög és római mint egész ember áll, 
az élet különféle viszonyai közt feltüntetve, a tanuló lelki szeme 
előtt. Régiségeket előadtak a következő gymnasiumokban :

aradi 5. 6. 7. 8 . l.,7. g., beszterczebányai 8 . 1., esztergomi 7. 8 . I., egri
5. 6 . 7. 8 .1., eperjesi ág. 5. 7. 8 .1., eperjesi kath. 5. 1., gyulafehérvári 5,8. 1., 
jászberényi 8 . 1., kassai 5. 6 . 7. 8.1., 7. 8 . g., kalocsai 5. 6. 1., 7. g., kolozsvári 
kath. 6 . 8 . 1., kaposvári 5. 7. 8. 1., lévai 7. 1., lőcsei 5. 7. 8 . 1., 8 . g., maros
vásárhelyi 5. 6. 1.,'nagybányai 5. 6 . 7. 8 . 1., 8 . g., nyíregyházi 5. 7. 8 . 1., nagy- 
kanizsai 5. 6 .1., nagybecskereki 5. 7. I., nagyszebeni 5. 6 . 8 . 1., nagyváradi
5. 1., 8 . g., pécsi 5 1., rozsnyói ág. 5.1., rozs«yói kath. 5. 1., selmeczbányai 
5 1., szatmári kath. 5. 6 . 7. 8 . )., 7. g., székesfehérvári 5. 8 . 1., szepsiszent- 
györgyi 6 . 1., szatmári ref. 5. 1., 7. g„ székelyudvarhelyi 5. 7. 8 . 1., 6 . g., 
szabadkai 5. 7. 1., szombathelyi 7. 8 . 1., újhelyi 5. 1., újvidéki 7. 8 . 1., ung
vári 6 . 7. 1., veszprémi 8 . g., váczi 5. 6 . 8 . 1., zombori 5. 6 . 7. 1., 7. 8 . g.

A következő gymnasiumokban nem adtak elő régiségeket: kecske
méti, belényesi, csiksomlyói, gyöngyösi, fehértemplomi, íiumei, temesvári, 
pozsonyi lyc., brassói, tanárképző, sárospataki, nagyszombati, győri, bpesti
V., bpesti VII., nyitrai, bajai, szarvasi, soproni kath., trencséni, soproni 
lyc., iglói, felső-lövői, szegedi, késmárki, bpesti ref., — (összesen 26 
gymnasiumban).

7. Irodalomtörténet. Nem elég valamely klasszikus tárgyalá
sánál csak az ő élete és irodalmi működése rajzát adni, hanem az 
irodalmi műfajnak, melynek ő a főképviselője, mintaadója, a többi 
mívelőjét is, legalább vázlatosan, meg kell a tanuló ifjúsággal ismer
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tetni. Csakis így tekintheti át az illető irodalmi műfajnak, aztán az 
egész irodalomnak fejlődését, virágzását és hanyatlását: szóval szerves 
egészet kap, mire a tanításnak főképen kell törekednie. A következő 
gymnasiumokban adták elő az irodalomtörténetet:

aradi 8 . 1., bajai 5. 8 . 1., bpesti V. kér. 6 . 1., egri 7. 8 . 1., eperjesi 
ág. 8 . ]., iglói 8 . 1., jászberényi 5. 7. 8 . 1., 8. g„ kassai 6. 7.1., 6.7. 8 . g., 
késmárki 8 g., kaposvári 8 1., lévai 7 1., nagybányai 8 g., nyíregyházai
7. 8 . 1.. nagykanizsai 8 . 1., nagybecskereki 7. 8 . 1., nagyszebeni 8 . 1., pécsi
8 . 1., pozsonyi 7. 8 . 1., rozsnyói kath. 8 g., szatmári kath. 8 . 1., szepsiszent- 
györgyi 6 . 1., szatmári ref. 7. g., székelyudvarhelyi 8 . g., szabadkai 7 g., 
szarvasi 8 . 1., szombathelyi 7. g., 8 . 1., trencséni 8 . g., újvidéki 5. 6 . 8 .1.,
8 . g., veszprémi 8 . g., váczi 8 . 1., zombori 5. 6 . 7. 8 . 1.

N em  adtak elő irodalomtörténetet a következő gymnasiumokban: 
beszterczebányai, székesfehérvári, kecskeméti, lévai, belényesi, csiksomlyói, 
gyöngyösi, gyulafehérvári, fehértemplomi, fiumei, temesvári, brassói, tanár
képző, sárospataki, nagyszombati, győri, bpesti VII. kér., nyitrai, újhelyi, 
rozsnyói ág., soproni kath., kisújszállási, marosvásárhelyi, soproni lyc., 
selmeczbányai, nagyváradi, felső-lövői, eperjesi kath., ungvári, szegedi, 
kolozsvári kath., bpesti ref., esztergomi, kalocsai (összesen 34 gymnasiumhan).

8 . a) H ol ford íto tták a z  V. osztá lyban L iv iu s  helyett S a llu s tiust 
vagy J u l iu s  Caesart vagy antliologia helyett O vid iust ?

Szatm ári ref. 5. 1. Sallustius, 7. 1. Livius; késm árki 5. 1. Caesar, 
7. 1. Cicero, Horatius, Livius; bpesti r e f 5. 1. Sallustius; szarvasi 5. 1. 
Caesar és Ovidius ; sárospataki 5. 1. Ovidius ; pozsonyi lyc. 5. 1. Caesar és 
Ovidius; veszprémi 5. 1. Ovidius ; kecskeméti 5. 1. Sallustius, 7. 1. Livius.

ß) A  V II. és V I I I .  osztá lyban fo rd íto ttá k  H orá tiust és pedig a 
Vll.-ben többnyire a carmen-eket és eposokat, a Vlll.-ban satirákat 
és epistolákat:

Szatmári ref., szarvasi, sárospataki, kecskeméti gymn.
Y) A  n yíregyházi gymnasiumhan a satirákat nem is fordították!

9. H erod otost, a történetírás atyját nem  olvasták hét gymna- 
siumban:

Szegedi, nagybányai, bpesti VII. kér., fehértemplomi, fiumei, nagy- 
szombati, brassói gymn.

10. C icero le v e le it , melyekből a nagy szónok lelkét, jellemét, 
őssszeköttetéseit megismerhetjük, nem  olvasták 35 gymnasiumhan.

Legtöbb levelet fo rd íto tta k :

a trencséni 15, bpesti piarista 15, szatmári kath. 16, székelyudvarhelyi 
17, ungvári 18, aradi 19, veszprémi 20, zombori 24, újvidéki 25, nagy
váradi 27.

11. T acitust, az ezüst kor legjelesebb íróját, a híres hiszto- 
rikust, kit egyes tudósok még Sallustiusnak és Liviusnak is fölébe 
tesznek, nem  olvasták 6 gymnasiumban.

12. K eveset o lvastak . A tanár rajta legyen, hogy, ha tanulói
val az egész müvet nem is olvastatja, legalább a főbb részeket vegye
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fel, bogy kitűnjék a mű szerkezete, gondolatmenete, hogy a tanuló 
legalább nagyjában ismerkedjék meg az egész művel. Ezt a czélt 
15—20 fejezet elolvastatásával bizony nem érjük el. Keveset olvastak 
14 gymnasiumban.

13. Sokat o lvastak . A követelmények túlhajtása felületes 
munkára vezet. A hol sokat olvastatnak, ott többnj'ire rövidséget 
szenved a tartalmi összefoglalás, gondolatmenet, a szerkezet feltünte- 
tetése és az aesthetikai méltatás. E káros következmények nélkül ott 
lehet sokat olvastatni, a hol a tanár az óra első felét feleltetésre, a 
másik felét pedig az egész osztálylyal való praeperáldsra  fordítja. 
A jeles, jó tanulók jelentkeznek, egyikök olvassa a szöveget, elmodnja 
a ritkábban előforduló szók jelentését, a mit a többiek gyorsan le
írnak maguknak impurumba, a mely szó jelentésénél a jeles, jó 
tanuló is megakad, ott segít a tanár, ha a főbb nehézségek igy el
hárulnak, következik a nagyjában való fordítás. Otthon a diáknak 
csak össze kell foglalnia, a m it a z  iskolában kapo tt, nem kell szó
kereséssel elvesztegetnie a drága időt. Csakis ily eljárás mellett lehet 
sokat olvastatni. Sokat olvastak 6 gymnasiumban.

14. Görög m ond attan . Az olyan módszert, mely a VI. osz
tályban a rendhagyó igék kedvéért 23 görög és 23 magyar mondat
csoportot fordíttat, de a mondattanról egy szóval sem emlékszik meg, 
bizony nem tarthatjuk helyesnek.

H elyesen já r ta k  e l :

E perjesi ág. 5. g. (olvasmány a szembetűnőbb mondattani sajátságok 
feltüntetésével). Eperjesi kath. 6 . g. (A mondattan főbb szabályai, hivat
kozással a latin mondattanra). A rad i 6 . g. (A mondattanból különösen a 
magyar és latin használattól eltérő construetiók ismertetetése). Lőcsei 6 . g. 
(A mondattan főszabályai az olvasmány alapján). Szatm ári kath. 6 . g. (A 
több mondattani szabályok ismertetése az olvasmányban előfordult példák 
alapján). Nagybecskereki 6 . g. (A görög mondattan főbb pontjai olvasás 
közben).

15. Ir o d a lm i tárgya lás. Helyesen fogták fel a dolgot:
E perjesi kath. 7. 1 (Az Aeneis összefüggése a két homerosi epossal 

s világirodalmi jelentősége). Székelyudvarhelyi 8 .1. (Horatiusnak a világ- és a 
magyar irodalomra való hatása). 8 . g. (Antigone jelleme, tragicuma, az 
egyes szereplők aesthetikai méltatása — Aischylos és Euripides drámái 
tartalmilag). Szombathelyi 8 . 1. (Horatius költészete és hatása). Pozsonyi 
lyc. 8 . 1. (Horátius hatása a magyar költőkre. Az egyes művek tartalma, 
gondolatmenete és műfaja). Csiksomlyói kath. 7. 1. (Plautus Trinummusa 
nyelvi, tárgyi és aesthetikai fejtegetések mellett). Soproni lyc. 8 . 1. (A Ho
ratius ős Berzsenyi lyrája közt levő rokonság feltüntetése).

16. A  V II . osztá lyban  a z  I lia st, a V III .-b a n  a z  O d ysse iá t  
olvasták. Ezt az eljárást egyáltalában nem lehet helyeselni. Mindig a 
könnyebbel kell kezdeni, már pedig tudjuk, mennyivel nehezebb az 
Ilias, mint az Odysseia tárgyi és nyelvi szempontból. Azonkívül pedig
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a homerosi olvasmány ily eljárás mellett nem kapcsolódik, a mint 
kellene, a latin eposi olvasmányhoz, vagyis Vergilius Aeneisének első 
részét nem világítja meg az Odysseia. A következő gymnasiumok 
hibáztak az Ilias és Odysseia olvastatásának egymásutánja tekin
tetében :

K assai, esztergomi, kolozsvári katb., nagyszebeni áll., soproni lyc.,
7. g. (görög lyrikusok, Herodotos, I lia s  VI. VII. XVI. egyes részei), lőcsei, 
rozsnyói ág., rozsnyói kath., bajai, pécsi, győri, bpesti V.. szatmári kath. 
nyíregyházi, fiumei, csiksomlyói, gyulafehérvári, veszprémi (összesen 18 
gymnasiumban).

a) A z  sem helyeselhető, hogy egyes intézetekben mind a két 
évben vagy csak Iliast vagy csak Odysseiát olvasták. Ilyen örökbecsű 
müvek közül mindegyiket meg kell ismertetni a tanuló ifjúsággal.

Váczi 7. 8 . g. (Ilias), nagybecskereki 7. 8 . g. (Ilias), fehértemplomi 
7. 8 . g. (Odysseia), nagyszombati 7. 8 . g. (Ilias), budapesti VII. kér. 7. g. 
(Ilias), 8 . g. Anthologia Graeca és Sophocles „Ántigoné“-ja csekély kiha
gyással egészen), szabadkai 7. 8 . g. (Ilias).

ß) Ú jvidéki 7. g. (Ilias), 8. g. (Ilias és Odysseia).

17. Cicerónak a „D e o ffic iis“ czímű müvét, melyen a tanuló 
a latin philosophiai stílust ismeri meg és a tanár a római philosophiának 
fejlődéséről és a göröghöz való viszonyáról beszélhet, a következő 
gymnasiumok 8. osztályában olvasták:

Késmarki, aradi, rozsnyói ág. (és Tacitus Agricoláját), nagybányai 
(I, 1—45), győri, bpesti V. kér., szatm ári kath. (I. über, kötelező magán
olvasmány iskolai beszámolással. Vagy az iskolában kell olvasni vagy 
sehogysem), brassói, nyíregyházi, sárospataki, budapesti VII. kér. nyitrai. 
(Összesen 12 gymnasiumban).

18. H oratiu sn ak  „A d P iso n e s“ vagy másképen „De arte 
poetica“ czímű epistoláját, mely oly nagy befolyással volt különösen 
a drámai költészetre, majdnem valamennyi gymnasiumban olvasták. 
(43 gymn.)

19. P la u tu st  o lvasták . Czélszerü ott olvastatni, a hol a tanulók 
erősek a latinban, úgy hogy sem Ciceró, sem Vergilius nem szenved 
rövidséget.

a) Trinum m usát olvasták: nagybecskereki, csiksomlyói, nagyváradi 
3 gymn.). ß) Captivijét olvasták temesvári, bpesti tanárképző (I. II. felvonás), 
trencséni, nagyszebeni áll., székelyudvarhelyi (5 gymn.).

Első sorban a Trinummust kellene olvastatni, mert az sokkal töké
letesebb mü, mint a Captivi.

20. T eren tiu st csak egy helyen olvasták:
Eperjesi ág. 7. 1. (Adelphoe). Tankönyvül hibásan Fleckeisen kiadású 

Plautus van feltüntetve.
21. S oph ocles. Szép dolog a tanulókkal Sophocles drámáit 

olvasni, csakhogy az ne történjék Homeros rovására. A következő 
gymnasiumok 8. osztályában olvasták:
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a) A ntigoné t: bpesti VII. kér., szókelyudvarhelyi, esztergomi, ß) 
Oedipus ty r a n n u s t: soproni lyc. (Homeros lliasa XVIII. részben!). 7) 
E le k tr á t: eperjesi ág. gymn.

22. A z o lvasm án y  rossz választása . Az olvasmány válasz
tása bizonyítvány az illető tanár gondolkodása módjáról, irodalmi és 
aesthetikai képzettségéről, olvasottságáról. Egyesek bizony nagyon 
szomorú bizonyítványt állítottak ki magukról. Vannak olyanok, a kik 
halálos bűnt követtek el H om eros és a költészet művészete ellen, a 
midőn például az Ilias I. énekét vagy egj’általában nem vették föl, vagy 
megcsonkították. Ugyanezt tették némelyek VergiliussaX, a mennyiben 
eposának két legragyogóbb gyöngyét, az I. és II. éneket nem tár
gyalták. Nagyon sokan megfeledkeztek arról, hogy a z  eposokat nem  a 
m ese-anyag gyűjtése kedvéért olvassuk, hanem azért, hogy feltüntessük 
a mű szerkezetét, a cselekvény fejlődését, a kor szellemét. Az I lia s  
Achilleus haragján nyugszik, az ő viselkedése a nagy középpont, 
melyhez a többi cselekvések gondolati szálakkal vannak kapcsolva; 
azt kellene kiemelni és a tanulókkal megértetni. A z  első ének cson- 
k íta tla n  olvasása u tá n , felvéve a III. énekből a teichoskopiát és a
Vl.-ból Hektor és Andromache találkozását, egyenesen a XI. énekre 
kellene térni, a hol Agamemnonnak, Achilleus megsértőjének, vala
mint a többi achiv bősnek erőlködése hasztalannak bizonyul; kény
telenek megalázkodni, Agamemnon Achilleust meg akarja engesztelni, 
Achilleus visszautasítja ajánlatait (a remek beszédeket Gladstone 
fejtegette), aztán a XVIII.-ból elő kell venni Achilleus paizsa készü
lésének leírását, a többi énekekből Achilleus részvételét a harczban 
(XX. XXI), és végül a XXII. XXIV. éneket. Az Odysseiából (cselek- 
vényeinek összetartó középpontja Odysseus hazatérése, leküzdhetetlen 
hazavágyódása), az első énekből 1— 95 v., aztán a II. ének egészen, 
mely megismertet az ithakai állapotokkal, úgy, hogy magunk is kíván
juk, hogy Odysseus minél előbb hazatérjen, hogy a kérőket megbün
tesse ; a III. IV. ének egészen elhagyható, az V. éneket, ha erősek 
a tanulók, hogy sokat olvashatnak, föl lehet venni, különben elha
gyandó ; a VI. éneket a maga teljességében kell olvasni; a VII.
VIII. tartalmilag ; a IX. végig olvasható, össze lehet hasonlítani Ver
gilius Aeneise III. énekének II. felével; a X. tartalmilag; a Xl.-ből 
a nekyiá-t föl kell venni már csak Vergilius Aeneisének VI. éneke 
kedvéért ; aztán át kell menni a XVI. énekre, a hol Odysseus meg
ismerteti magát fiával és közli vele bosszútervét; a következő éne
kekből azt a részt föl kell venni, a hol le van írva, mint bántal
mazzák a kérők Odysseust (XVII) s végül Odysseus bosszújának a 
kérőkön való végrehajtását (XXI) ; a többit tartalmilag. A tárgya lásná l 
mindig szem előtt kell tartani a cselekvény haladását, fejlődését, 
szerkezetét, a szereplő személyek jellemét, a lélektani mozzanatokat. 
Nem szabad megfeledkezni, hogy Homerosnak mind a két éposza 
drámai tetmészetű, ez bilincseli le figyelmünket mindvégig. V ergilius  
A eneise  cselekvénye haladásában bágyadt, a főhős nem energikus
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jellem, hanem készséges eszköz az istenek kezében, ők gondoskodnak 
róla, ők tolják előre, hogy a czélt: a római birodalom megalapítását 
és a trójai istenek Latiumban való kultusát megvalósítsa. (Dum 
conderet urbem inferretque deos Latio, unde genus Latinum, Alba- 
nique patres atqúe altae moenia Romae. Tantae molis erat Romanam 
condere gentem).

A z  A eneis-bul o lva sa n d ó : Az I. ének egészen (A trójaiak 
Latium felé közelednek, fellép Junó, Aeolussal vihart támaszt, a vég
veszélyben forgó trójaiak a nekik ellenséges istennek, Neptunusnak 
köszönik megmenekülésöket, a karthágói partra szállanak ki, tehát 
közvetve Junó birodalmába. A színhely az égben van: fenséges jelenet, 
midőn a fiáért aggódó Yenus Jupiterhez könyörög, ki most előtte 
elfedi a trójaiak utódainak, a rómaiaknak fényes jövőjét. Meg 
vagyunk nyugtatva sorsuk iránt. A színhely megint a föld : a karthá
gói part és az épülő Karthágó. Aeneassal találkozik anyja és jósolja 
társai megjövetelét. elbeszéli Didó történetét, hogy Aeneas tudja, mihez 
tartsa magát. Aeneas a templomban nézi a trójai harczok jeleneteit 
a fali festményeken, jön Didó kíséretével, jönnek Aeneas elveszettnek 
hitt társai, hogy Didóhoz kegyelemért és védelemért esdjenek. Didó 
szívesen fogadja őket, sőt óhajtja, bár itt volna Aeneas. Aeneas a 
ködburokból isteni szépségtől ragyogva előlép és hálát mond Didónak 
Didó félig-meddig meg van hódítva, a trójaiakat a városba lakomára 
hívja. Yenus félti a trójaiakat Junónak Didóra gyakorlandó befolyása 
miatt. Ascaniust Paphosba viszi, helyette fiát, Ámort, a szerelem 
istenét küldi a trójai ajándékokkal, hogy Didót lakoma közben 
Aeneas iránt szerelemre gyulaszsza. Yenus terve sikerül. Didó Aeneas 
iránt azzal is mutatja ki érdeklődését, hogy kérdezősködik róla a 
trójai harczokról, végre felszólítja, hogy mondja el összes bolyongá
saikat és szenvedéseiket.

A hol az I. éneket nem olvassák, hanem egyszerre a II.-at 
veszik elő, ott nem is tudják a П.-at igazán élvezni, mert h iá n y z ik  
a hangula t, melyet az első ének olvasása támaszt, a mikor a fényes 
palotában a karthágóiak és trójaiak közt, kik mind Aeneasra kezde
nek figyelni, képzeljük magunkat. Az előtt alig egy-két gymnasiumban 
olvasták Vergilius Aeneisének I. énekét, most pedig, a mi csak 
dicsérettel említhető, 59 gymnasium közül 20-ban tárgyalták egész 
terjedelmében. így: a kolozsvári ka tli., egri, ungvári, nagybecskereki. 
nagyszebeni áll., selmeczbányai kath., nagykárolyi, kisújszállási, sza
badkai, szombathelyi, bajai, győri, nyíregyházi, fiumei, fehértemplomi, 
nagykanizsai kath., csiksomlyói kath., veszprémi, lévai, zombori 
(összesen 20 gymnasiumban).

A hol ennyire m egny irbá lják  a z  egyes énekeket, mint a követ
kező gymnasiumokban, ott elfelejtik, hogy azok szerves egészek, ott 
aligha történik aesthetikai fejtegetés:
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Soproni lyc. VI. kihagyásokkal (!), IX. cursim. soproni hath. I, 
1— 216. II. 1—401, 506— 558, kaposvári I, 1— 33, II. 1— 267, 
298— 566, 588— 804, kecskem éti I I ; VI. cursive olvasva (! úgyszólva 
a legnehezebb éneket nyelvi és tárgyi tekintetben. A franczia Boissier 
majdnem külön könyvben foglalkozik az Aeneis VI. énekével; meg
jelent az „Olcsó könyvtáriban is) 445—625 kivételével. Sárospataki 
I, 1— 33, II. 1—401 sorok (! Éppen fél ének ! No, ennek alapján 
megismeri a tanuló Vergiliust! Az embernek szinte kedve volna fel
kiáltani: Jöjjön el a te országod, latin-pótló tanfolyam.). Pozsonyi 
lyc. 6. osztály: Ecloga I. V. Aeneis I. 1 — 135. (Difficile est satiram 
non scribere). V eszprém i I. II. némi megrövidítésekkel (oly tökéletes 
szerves egész ez a két ének, hogy abból egy sort sem volna szabad 
elhagyni).

Ciceró. Cicerót nem azért olvassuk, hogy beszédeiből életrajzát 
összeállítsuk, sem nem azért, hogy a beszédeket élete fontosabb 
mozzanataival hozhassuk kapcsolatba. A czél az, hogy a szónoki 
művészet legtökéletesebb remekeit tanulmányozva, azokból okuljunk 
s e művészet titkait megismervén, alkalomadtán magunk is használjuk. 
Mindegyik szónoklati fajra egy-egy példát föl kell venni. így, hogyan 
kell valakit ajánlani, ott van: De imperio Cn. Pompei; hogyan kell 
valakit támadni, rábizonyítani: in Catilinam I .; hogyan kell valakit 
megvédeni, még ha nagyon rosszul áll is az ügye : a remek pro Qu. 
Ligario. Ha azt akarjuk látni, hogyan beszélt Ciceró, mint igazi nép
szónok, ott van: in Catilinam II. or. Az úgynevezett „Philippica II.“ 
én soh’se olvastatnám, és pedig azért nem, mert azt Ciceró soha sem 
tartotta, aztán mert, ha titkolni nem akarunk, el kellene mondani, 
hogy Cicerónak nem volt bátorsága megjelenni a senátusban, és hogy 
ezt az írott, de soha el nem mondott beszédet csak akkor tette 
közzé, mikor Antonius már nagyon messze volt Rómától. Mondom, 
ez okoknál fogva legjobb ezt a beszédet nem is olvastatni.

Herodotos. Igaz, hogy Herodotost az Utasítások szerint csak 
azért kell ovastatnunk, hogy a tanulókat az új ión szójárással meg
ismertessük. De ha már olvastatjuk, akkor, azt hiszem, inkább a 
perzsák elleni háborúkra vonatkozó részeket: a marathoni, thermo- 
pylaei, salamisi, micalei csaták leírását, mint a görögök történetének 
legfényesebb lapjait kellene kiszemelni, nem pedig a „Kroisos és 
és Solon “-féle meseszerű elbeszéléseket.

Most lássuk a z  egyes gym nasium oka t k ü lö n -k ü lö n :
B aja i 7. 1. Philippica I. И. (II. ?) 8 . g. Odysseia I. II. У. IX. X. 

(és a VI. V) ; budapesti V. kér. 7. 1. Vergil. III. (inkább IV. VI.). 7. g. 
Ilias I. II. (II. helyett III. VI. XVIII.-ból a teichoscopia. Hektor és And
romache találkozása és Achilleus pajzsának készülése), 8 . g. Odysseia I. 
egészen. II. szemelvények (inkább megfordítva I. szemelvényesen, II. egé
szen). B rassói áll. 7. 1. Philipp. I. II. (II. ?), 8. g. Ilias I. V. (inkább VI. 
XVlII.-ból). Belényesi 5. LiviusXXI. 1—30. (Hát Scipio, Hannibal beszédje?),
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7. 1. Cicero, in Verrem IV. „De signis“ (nem is tartotta; tessék valóban 
megtartott beszédeket olvastatni, mely kitűnő példája valamely szónoklati 
tajnak), 7. g. Ilias VI. XVIII. (hát az I. ének ? hisz ez megbocsáthatatlan 
hiba), 8 . g. Odysseia I. II. III. (III ? mesegyűjtés kedvéért ? hát a VI. vagy 
a XI. XVÍ. ?). Beszterczebányai 7. g. (Kroisos és Solon-féle elbeszélések 
helyett inkább a termopylaei, salamisi, mycalei csaták leírását), 8 . g. Ilias 
I. 1—200 V. (egy sort sem szabad elhagyni). Csiksomlyói 7. 1. Verg. V. 
(tisztán a régiségek kedvéért? mert másra alig gondolhat az, a ki ezt az 
éneket minden részecskéjében ismeri. Ott volna tán a IV. VI. VIII. IX. 
ének is, ezek tán értékesebbek ?), 7. g. Ilias I. II. (II. helyett III. VI. 
XVIII.-ból részletek). Esztergom i 6 . 1. Verg. csak V. (Ezzel kezdeni az 
Aeneis olvasását legalább is furcsa). E g ri 7. 1. Philipp. I. II. (II ?). E per
je si ág. 7. g. Ilias I. III. Odyss. VI. VII. (VII. helyett inkább IX. vagy 
XI. XVI. Az is hiba, hogy mind a két époszt egy évben olvasták ; kevés 
jutott egyre-egyre). Fehértemplomi 7. 1. Philipp. I. II. (II. ?) Vergil csak a
III. (IV. VI. Vili.-ból?) 8 . g. Ilias V1II-XIV. kihagyás nélkül (szép 
eredmény ; de ügyesebb kiszemelés mellett az egész époszról szerezhettek 
volna a tanulók tökéletesebb fogalmat. Hol maradt a XVIII?). Győri 7. g. 
Herod, (sok a meseszert! olvasmány ; de csak a marathoni ütközet van fel
véve) Odysseia I. II. III. (minek a III? inkább a VI. IX. XL XVI. ból). 
Gyulafehérvári 8 g. Odysseia III. IV. (éppen a legjelentéktelenebb részek ; 
mesegyűjtés kedvéért? ebből éppenséggel nem ismeri meg a tanuló az 
époszt). Iglói 7. g. Odissea IV— VI. (hát a II., a IX. XVI. XVII?), 8 g., 
Ilias IV. V. VI. (az I. ének ? !! III. XVIII. ?). Jászberényi 7. 1. Philipp, 
csak a II. (II. ?) 8 . g. (az Ilias I. énekét nem olvasták !!). Késm árki 7. g. 
Odysseia IV. VI. (IV? és a 11.-at nem? hát az I. bevezető sorai?) 8 . g. 
Ilias IV. VI (az I. ének ? !). Kolozsvári kath. 8 . g. Odyss. I. II. (az I.-ből 
elég az 1—95. v., a többi tartalmilag ; aztán a VI. XI. XVI.-ból ?). Kapos
vári 7. g. (az Odysseia II. nem olvasták). L éva i 7. g. Ilias III. IV. (a
IV. helyett VI. XVIII.-ból kell.) 8 g. Odyss. I. II. III. (a III. helyett a
VI. vagy XI. XVI. olvasandó). Lőcsei 7. 1. V. VI. Verg. (V. helyett a
IV. vagy VIII.). N agybányai 7. 1. (Vergiliust nem fordították, csak Ciceró 
leveleit és pro Sex. Roscio Amerino-t) 7, g. Odyss. I. II. III. (I.-ből 1—95
v., a többi tartalmilag; a III. helyett VI. vagy XI. XVI.-ból olvasandó)
8. g. Ilias I. VI. egészen (a VI.-ból elég lett volna Hektor és Andromache 
találkozása; aztán a XI. vagy XVIII.-ra kellett volna átmenni). N yitra i 
7. 1. Philipp. I. II. (II?). Nagyszom bati 7. 1. (Philipp. II ?) 7. g. (Ilias I. 
énekét nem olvasták!) 8 . g. Ilias XIII. XIV. XV. (XVIII.? Achilles 
pajzsa?). F ium ei 7. 1. Verg. VI. XII. (XII. helyett inkább VIII. IX.) 7. g. 
Ilias I. II. III. IV. (a II. elmaradhat, a III.-ból a teichoskopia, a IV. he
lyett a VI.-ból a vége, aztán XI. és XVIII. Achilleus pajzsa). N yíregyházi
7. g. Ilias I. II (a H. helyett а VI. XL XVIII.-ból) 8 . g. Odyss. I. II (az
I. 1—95. v., a többi tartalmilag; aztán a VI. XI. XVI.-ból). N agykanizsai
8 . g. I. VI. szemelvények (az I.-ből ■ is ? !). Nagybecskereki 7. 1. Philipp. I.
II. (II ?) 8 . g. Ilias XIX. XX. (XXII. ? XXIV ?). Nagyszebeni áll. 7. g. 
Ilias I. II. (a II. helyett a Ш.-ból a teichoscopia, a VI.-ból H. A. találko
zása) 8. g. Odyss. I. II. III. (az I.-ből 1—95. a III. helyett VI. vagy XI. 
XVI.). N agyváradi 7. 1. Philipp. I. II. XIV. (II.?), in Verrem „De signis“ 
(inkább in Catilinam I. II. és pro Ligario vagy pro Milone). Pécsi 7. g. 
Ilias (VI. XVIII. nincs felvéve) 8 . g. Odyss. IV. V. egészen, VI. szemelv. 
(hát az I. 1—95? hát a II.? a VI. egészen kellett volna). Pozsonyi lyc. 
7. 1. pro Marcello I—VI. XXL (mire való ez a csonkítás ?) Verg. Aen. I. 
1—135. (a hatodik osztályban ennyit végeztek !) 7. 1. Verg. Aen. II. I—437. 
506—558. v. (roppant kevés; hiba a csonkítás. Egy éneket csak le kellene 
fordítani még a leggyengébb osztálylyal is !) 8 . g. Ilias I. IX. XVIII. (a
Vl.-nak a végét, Hektor és Andromache találkozását fel kellett volna 
venni). Rozsnyói ág. 7. 1. in Catii, IV. (inkább az I. or,) 7. g. Ilias I. II.
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(a II. helyett a VI. XI. XVIII.) Herodotos V. könyv 1—66. fej. (hát a 
thermopylaei, salamisi, mycalei csaták?!). R ozsnyói kath. 7. 1. in Catil.
IV. (inkább az I. or.) 7. g. Herod. Kroisos ésSolon stb. (inkább a perzsa hábo
rúkat), Odyss. I. II. 1—260. (az I.-ből 1—95 v. és a II.-at egészen). Sáros
pa ta k i 6 . 1. De conj. Catilinae 1—32. fej. (Caesar, Cato beszéde?) 8 . g. 
Xenophon Memor. 1 könyv és az Iliasból csak a XVIII. ének (ez visszás 
dolog. A 7. osztályban az Odyss. XIX. énekét, a 8 .-ban az Ilias XVIII. 
énekét fordították ; ez először is kevés, másodszor pedig rosszúl vau meg
válogatva : az első éneket okvetlenül kellett volna fordítani). Soproni lyc.
6. 1. Verg. Aen. VI. ének kihagyásokkal, a IX. cursim (minek ? inkább a 
VI. éneket kihagyások nélkül) 8 . g. Sophocles Oedipus tyrannusa és az 
Ilias XVIII. részben! (az Odysseiát egyáltalában nem olvasták. A 7. osz
tályban : Ilias VI. VII. XVI. egyes részei. Bizony nagyon nagy hiba az 
I. éneket nem olvastatni). Soproni hath. 7. g. Odyss. I. 1—87. (tán 1—95-ig 
kellene. Aztán kár volt a Il-at kihagyni) 8 . g. Ilias I. 1—100 és VI. (Az
I. énekből egy sort sem szabad kihagyni!). Szatm ári hath. 6 . 1. (Szinte 
érthetetlen, hogyan lehet az Aeneis II. énekét magánolvasmányúl adni)
7. 1. Philipp. II.? Verg. Aen. XII. (tán becsesebb a VIII. vagy IX. ének?)
8. g. Odysseia I. II. magánolvasmányul (1 ?). Szatm ári ref. 6. 1. Verg. Aen.
III. (Ezzel kezdik az éposz olvasását!!) 7. g. Odyss. I. II. III. (I. 1—95. 
a III. helyett VI.; XI. XVI. részben). Székesfehérvári 7. 1. Verg. Aen. III.
IV. V. VI (egy félévben ez kissé sok : hol marad a széptani elemzés, a 
hogy azt Magnier : Analyse de Г Eneide czímü jeles könyvében találjuk. Mert 
Vergiliushoz csakis ez a méltó tárgyalás módja). 7. 1. in Catilinam I. II.
III. IV. (a III. IV. helyett jó lett volna a „pro Ligario“ vagy a „pro 
Milone“ czímű beszédet venni. Hisz a szónoki beszédeket nem az események 
egységes képe kedvéért olvastatjuk — ez a historiatanítás dolga.). 7. g. 
Ilias I. II. III. (a II. helyett а VI. XVIII.-ból Н. és А .; és Achilleus 
pajzsa). 8 . g. Odyss. III. IV. (éppen a legjelentéktelenebb részek. A mese
anyag gyűjtése végett ? E két énekből a tanuló nem szerez magának 
fogalmat az Odysseiáról. 7. g. Herodotos : Solon és Kroisos stb. (hát a 
thermopylaei, marathoni, salamisi csata ?). Székelyudvarhelyi 7. 1. Philipp.
II. XIV. (II.?). Szabadk a  7. g. Ilias I. III. (Homeros mindegyik époszá- 
ból legalább 3—4 éneket kellene fordítani. Két ének kevés; iparkodni 
kellett volna legalább még a VI. és XVIII.-nak a végét felvenni). Szarvasi 
7. g. Odysseia 1. IX. XI. (hát a II. VI.?), 8 . g. Ilias I. II. III. (VI. Hektor 
és Andromache, XI. és XVIII. Achilleus pajzsa a II. ének helyett. Szom 
bathelyi 7 g. OdysseiaI.egészen, II. 111. szemelv. (kellett volna: az I. 1—95., 
a többi tartalmilag, a II. egészen, a III. helyett a VI. egészen ésaXI.-böl 
a véxoia). Temesvári 7. g. Odysseia IX. X. XI. Egy époszt, azt hiszem, az 
I. ének olvasásával kellene kezdeni : aztán oly részeket kellene válogatni 
ki belőle, hogy a szerkezetet, a cselekvény haladását lássuk és a főhős 
jellemét és a többi személyeket megismerhessük. A mese-gyűjtést elhagy
hatjuk). Trencséni 7. 1. in Catilinam II. III. (hát az I. or.., melyet Sallus
tius is megdicsér, lásd: De conj. Catil. 31. cap. Tum M. Tullius consul, 
sive praesentiam eius timens, sive ira commotus, orationem habuit luculen
tam atque utilem  rei publicae, quam postea scriptam edidit), 7. g. Odysseia
I. II. III. (I. 1—95. а III. helyett а VI.; XI). Újvidéki 7. 1. Philipp I. II. 
(II. ?), 8 . g. Ilias V. VI. és Odysseia I. Ill (Egy évre sok mind a két 
époszt fordítani. Az Ilias I. éneke hiányzik ! Az Odysseia IP éneke helyett 
a VI. vagy a XI. XVI.-at fel kellett volna venni). Ungvári 7. g. Ilias I.
II. III. IV. V. (a II. IV. és V. helyett jobb lett volna felvenni a Vl.-ból 
Hektor és Andromache találkozását, a XI. XVIII. Achilleus csatáját a XX.
XXI.-ből és Hektor halálát a XXII.-ből), 8 . g. Odysseia I. II. Ili. IV. IX. 
egészen (1.1—95. a II. egészen, a III. és IV. helyett a VI. XI. XVI-at). 
Veszprémi 7. g. Ilias I. 1—200 у. (Az elsőt véges végig, az utolsó betűig 
kell olvastatni. Továbbá nem olvasták a III-ból a teichoskopiát, a Vl-ból
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Hektor és Andromache búcsúját, a XI-böl Agamemnon vitézkedését, a 
XVIII-ból Achilleus pajzsának készülését — hanem más, kevésbbé szép 
részeket). Váczi 6 . 1. Cicero: in Catilinam I. II. 7. osztály: pro Archia 
poeta, pro rege Deiotaro. pro Ligario. (Nagyon helyes, hogy az „in Cati
linam" or. II. felvették, ebből látja a tanuló, hogyan beszélt Ciceró a nép
hez mint népszónok. Csak az kár, hogy a 7- ben a pro Deiotaro czímű 
beszéd helyett a „De imperio Cn. Pompei“-t nem fordították). Kecskeméti
5. 1. Sallustius: De bello Jugurthino 1—40 fej. (hát Marius beszédje?). 
N agykanizsa i 6 . g. Kyrupaideiából szemelvények: I—VIII. könyvből 
(Anabasis? Memorabilia ?). Fehértemplomi 7. g. Ilias I—VII. (lásd fönnebb : 
fehértemplomi 8 . g.-nél).

Végül meg kell emlékeznem egy jelenségről, melyre három 
•gimnasium értesítőjében találtam.

B udapesti tanárképző  7 . 1. Ciceró életrajza saját adatai alapján 
latinul.

Székesfehérvári 5. 1. Az elolvasottak fölött latin colloquiumok 
tartattak.

E g r i  8. 1. A prózai olvasmányok elmondása latin nyelven.
Ez az eljárás csak helyeselhető és ki lehetne terjeszteni az 

■alsó négy osztályra is. A mint a fiú a magyar mondatot lefordította 
latinra, fel kellene szólítani, hogy próbálja a latin mondatot könyv 
nélkül elmondani, anélkül, hogy a magyar szöveget nézné. így lehetne 
fejleszteni a beszélési készséget; a következménye az lenne, hogy a 
tanuló nem nézné a latint egészen holt nyelvnek és az emlékeze 
tében fáradság nélkül marasztott mondatok sokasága a szabályok 
tudatos használatát csak biztosabbá tenné.

És most foglaljuk össze a hiányokat, melyeken okvetetlenül 
■segíteni kell. Külföldi kiadást 31 gymnasiumban használtak; nyelv
tant nem ismételtek 20 gymnasiumban; nem emléztek 28 gymna
siumban ; régiségeket 26, irodalomtörténetet 34 gymnasiumban nem 
adtak elő ; Herodotost 7, Ciceró leveleit 35, Tacitust 6 gymnasium
ban nem osvasták; keveset 14, sokat 6 gymnasiumban olvastak; az 
olvasmány részletezése 34 gymnasium értesítőjéből hiányzik; 18 gym
nasium 7. osztályában az Iliast, 8. osztályában az Odysseiát olvasták: 
az olvasmányt többé-kevésbbé rosszul választották 46 gymnasiumban.

Az adatok össze vannak állítva, csoportosítva, ki-ki vonhat le 
magának következtetéseket az illető osztályok szellemére, mely bennök 
a görög és latin tanítást átlengi. Ha azt olvassuk, hogy a régiségeket 
valamely gymnasiumnak csak 8. osztályában adták elő, biztosra 
vehetjük, hogy az tisztán az érettségi vizsgálat, jobban mondva az 
elnöklő főigazgató kedvéért történt. Mit mondjunk ahhoz, hogy 26 
gymnasiumban egyáltalában nem adták elő a régiségeket? A követ
kezménye az lesz, hogy a görögpótló tanfolyam hallgatói jobban 
fogják ismerni az ó-görög életet, mint a nem görögpótlók. Már pedig 
az ilyesminek nem szabad megtörténnie. Sok helyen még mindig elő
térbe tolják a grammatizálást, a helyett, hogy a klasszikus mü
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szellemét vinnék át a tanuló leikébe. A nyelvtannak a felsőbb osztá
lyokban csak másodrangú helyet szabad elfoglalnia. Legyünk rajta, 
hogy a tanuló vezetésünk mellett megismervén a klasszikus mü szép
ségéit, azt megkedvelje és még később, ha már a gymnasiumot régen 
elhagyta, újból és újból kezébe vegye.

Dolgozatomat nem azért írtam, hogy másokat boszantsak, hanem 
feltárván az állapotokat, a hiányokat, rámutassak a teendőkre, 
melyeknek végrehajtása közelebb hoz a közös czélhoz: az alaposabb, 
intenzivebb tanításhoz és a klasszikusoknak a tanulókkal való meg- 
kedveltetéséhez.

(Munkács.) B anielovics K á lm án .

I S M E R T E T É S E K .

H azai m űvek.

A magyar nemzeti irodalom története. Iskolai használatra 
irta dr. Szántó Kálmán. Harmadik javított kiadás. Budapest, 
Franklin-Társulat. 1892. Ára 80 kr. Első kiadás u. o. 1890. — 
Magyar irodalomtörténeti olvasmányok. Iskolai és a művelt közön
ség használatára tárgyi és nyelvi magyarázatokkal ellátva szer
kesztette dr. Szemtó Kálmán, áll. főreálisk. tanár. Bpest, Franklin- 
Társulat, 1890. Ára 1 Irt 60 kr.

Nincs középiskolai oktatásügyünknek tárgya, melyet régóta fej
lődő és versenyző tankönyvirásunk annyira mellőzne, mint az irodalom- 
történetet. Mióta Toldy Ferencz „A magyar nemzeti irodalom története 
rövid előadásban“ czimű müvét iskolai használatra 1865-ben kiadta, 
csak Beöthy Zsolt lépett megint ez ugaron hagyott kényes térre 
1877-ben. S körülbelül megint 12— 13 évbe tellett — a közben meg
jelent s az iskolák által körülbelül mellőzött 2— 3 tankönyvet bizo
nyára derék szerzőik se vették munkaszámba — míg 1890-ben 
Szántó czímbeli műve megjelent. Hány figyelemreméltó franczia, latin, 
görög nyelvtan, fizika, geometria stb. jelent meg ez idő alatt!

E jelenség oka persze igen egyszerű. A legtöbb tantárgynál egy 
egész nemzetközi tudományos és tankönyv irodalom áll tanáraink ren
delkezésére —  a magyar irodalomtörténetet pedig magunknak kell 
megcsinálni s fájdalom, nem igen csináljuk. Ismeretes tény, hogy az 
úgynevezett nemzeti — nyelvészeti és történeti tudományok egyetlen 
ágában sem oly lassú s a végczélt tekintve mondhatni: oly elégtelen 
a fejlődés, mint az irodalomtörténet terén. Nagyjában még mindig a 
Toldy anyagát dolgozzuk fel s a mi még inkább ránk pirít, a Toldy 
formájában dolgozzuk fel. A nagy haladásból, mely az irodalomtörténet 
Írásának terén mellettünk folyik, keveset látunk s még kevesebbet.
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fordítunk hasznunkra. Megbeszéljük az új módszereket, de nem alkal
mazzuk. Megbíráljuk az új irányokat s haladunk a régi szerint. Az 
egy Beöthy jelez emelkedést Toldyval szemben ; fejlettebb a techni
kája, biztosabb az Ízlése, művészibb a stílusa. A monographiákat ille
tőleg még mindig messze elől áll Gyulai Vörösmartyja s általában e 
téren nagyobb a mozgolódás mint a szorgalom s több a zaj, mint 
a siker.

A Toldy és Beöthy könyvéről is érdekes az, hogy egyik se teszi 
ki czímlapjára, hogy iskolai használatra készült. Tényleg mind a kettő 
a nagyközönséghez is fordul, mely belőlük merít tájékozást és eliga
zodást, sok tekintetben Ízlést és ítéletet. Kizárólag iskolai szempontból 
tekintve, a Toldyé nem középiskolába való tan-, hanem egyetemi hall
gatónak ajánlható kézikönyv, a milyen más irodalomban több is van 
egynél. A Beöthy könyvét egyetemi hallgató és középiskolai tanuló 
egyaránt használhatja és tényleg használja. Belőle készül amaz docto- 
ratusra és tanári vizsgálatra, emez érettségire. Korántsem akarom e 
könyv érdemeit kisebbíteni, de ez a sokoldalúsága nemcsak tartal
masságára, hanem egy hiányára is látszik utalni, arra, mely a tanterv 
szabta óraszám és a benne elvégezhető tananyag közti harmóniát ille
tőleg fennáll. Én a Beöthy könyvét azóta használom, mióta Íródott, 
de egyszer sem bírtam rajta az iskolában végig menni s nagyobb baj 
falán, hogy a tanuló ifjúság se megy rajta végig. Toldy két kötete 
351 lap, Beöthyé 350 lap. S hogy a tanárok több helyütt sokalják 
a nyújtott anyagot, bizonyítja, hogy Szántó könyve, mely mindössze 
140 lap, rövid két év alatt három kiadást ért. De még jellemzőbb 
az, hogy míg e könyv első Ízben, mint a czímlap mondja, „tanító
képző-intézetek, polgári és felsőbb leányiskolák számára“ készült, az 
új kiadáson az á ll: „Gymnasiumok és reáliskolák számára engedé
lyeztetett 1892/9715. sz. a.“ Ebben nemcsak a tanítóképzők számára 
rejlik nagy tanulság.

Hadd mondjuk ki mindjárt: Szántó ügyes és hasznavehető tan
könyvet irt. Az anyagot nem meri ugyan megrostálni — akár közép
iskolai vagy világtörténeti tankönyveink — de az egészet újra írja és 
ízléssel írja. Neki is már a pogány-korral kezdődik irodalmunk, de 
•csak az újabb kort tárgyalja bővebben. Feldolgozásban, felfogásban 
vagy csoportosításban nem eredeti, de Toldyt ismeri, Beöthyre támasz
kodik és — bár elégtelenül és nem kellő számmal — egyes részle
tező munkákat is forgatott. Kívánhatni e viszonyaink között tankönyv- 
írótól többet?

Beöthy könyvének Toldyéval szemben egyik főérdeme, hogy helye
sebben osztja fel az anyagot, a tartalomnak megfelelőbben tagozza a 
korszakokat. Nem igen vall Szántó ítéletének ereje mellett, hogy e 
tekintetben inkább Toldyhoz csatlakozik. Beöthy javítása e pontban 
épen nem formai valami, hanem kiválóan lényeges dolog, valóságos 
vívmány s én csak azt sajnálom, hogy nem elég radikális. Szántó
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annyira nem veszi észre a jellemző vonásokat, hogy — a részletek
ben — épen ott veszi át Beöthy beosztásait, a hol szerintem, kér
désesek. Szántónak is, mint Toldynak, 1704— 1772-ig „hanyatlás“ 
kora van, pedig ekkor dolgoztak Faludi és Mikes, ekkor kezdődik 
tudományos fejlődésünk nagyobb arányokban; Beöthy helyesebben 
„nemzetietlen“ kornak mondja. Szántónak 1772-től máig „virágzás“ 
kora van, nemzeti virágzás, irodalmi virágzás — csupa virágzás; ezt a 
mosolykeltő állítást ma Toldy maga sem Írná többé le. Berzsenyit és 
Kölcseyt a Kazinczy iskolájához vonja, mint forrása i s ; nem fontolta 
meg, mily nyomós okokat hoz fel Beöthy e beosztás ellen, mely két 
előkelő Írónkat helytelen világításban mutatja be. Ismeretes, hogy 
Toldy egy csoport Írót, nem tudván velők mit csinálni, az iskolákba 
való osztásból kihasított s hogy ezeket Beöthy — Toldy alapján —  
eleinte „ingadozóknak“ mondotta, de később ezt a „válogatók“ elne
vezésével pótolta s minthogy ez a jobbik, Szántó a régi mellett marad 
meg. De azt a merész állítást, hogy Kisfaludy Sándor „az általános- 
classicismus idején a romanticismus egyetlen képviselője“ igenis átveszi 
Beöthytől. Arra nem vetett ügyet, miből volna magyarázható, hogy e- 
szerint az újabb romantikus mozgalom nem Német-, hanem már tiz 
évvel előbb Magyarországban indult volna meg s miből volna más részt 
magyarázható, hogy mind a mellett elaludt, hogy 15 évvel utóbb, most 
már idegen hatás alatt, újra feltámadjon? Általában nem tudjuk, mit 
ért Szántó „romanticismus“ korán, a mely elnevezést e sorok írójától 
ő is átveszi. Ha szerinte is ide tartozik Kisfaludy Károly, Vörösmarty, 
Bajza, Czuczor, Vajda, Toldy stb., miért számítja ide Katonát, ki nem 
e szellemben irt s miért nem Kölcseyt, Jósikát stb., kik igen is roman
tikus szellemben dolgoztak? Az ő 58. §-a, 109— 110. 1. „a dráma 
fejlődése“ Horváth Cyrillel, Tóth Lőrinczczel, Czakóval s még má
sokkal, kiknek egy részét itt, legalább névszerint, szintén meg kellett 
volna említeni — ez a fejezet a „nemzeties müköltészet“ korába került, 
noha mindenestül a romanticismus korába esik, a mit, nem értem, 
hogy lehet az olyannak elvéteni, a ki a romanticismus fogalmával tisz
tában van? Az sem világos, miért számítja e kort 1820-tól? Kazinczy, 
mint szerzőnk is tudja, már 1819-ben Írja meg „végszavát a nyelv
újítás ügyében“ ; a Tudományos Gyűjtemény — szerzőnk, helyesen, 
ezt is idézi — 1821-ben szól a nyelvújítási harczokról, mint „lezaj
lottakról ; az Aurora meg, az új irány közlönye, 1822-ben indul meg — 
de mi történik 1820-ban? politikai, társadalmi, irodalmi fontosságú 
dolog ? mi ? Szerző megint nem ott követte Beöthyt, a hol ez köny
vének hasznára vált volna.

Dicsérettel említettük, hogy az újabb kort, a testőrök felléptétől 
bővebben tárgyalja. Szerzőnk úgy osztja fel 140 lapját, hogy 110 
kerül erre s csak 30 oldal a többire 1772-ig. Nem keveslem, de azt 
hibáztatnom kell, hogy e keveset az irók között inkább mennyiség, 
mint minőség szerint osztja fel s a méltatásban sem tart kellő mér
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téket. Pázmányra 23 sor kerül, Szenczi Molnárra 27 — ezt az arányt 
még Thaly Kálmán sem helyeselné. Azt csak mellékesen említem, hogy 
Ábrányi Kornélról 17 sor van e könyvben, Tolnay Lajosról meg 18 —  
ki ne ámulna ilyen szövegfelosztáson ? De az már érthetetlen, hogy 
Mikes neki nagyobb prózairó, mint Faludi s nyelvünk e kiváló mű
vészéről szóról-szóra ezt mondja: „ő már érzi a nyelvkincs hiányos
ságait, az előadás kevés hajlékonyságát s azért már ő nála is talál
hatni magacsinálta kifejezéseket, idegenszerű fordulatokat, melyek a 
következő korszakban aztán tömegesen jönnek elő“ (27. 1.). Az ítélet
nek, a tényeknek való ily nagy függetlenségére nem tudom mi jogo
síthatja fel a tankönyvirót ?

Ugyancsak e pár lapban találkozni elégtelen tudás jeleivel is. 
Nem azért emelem ki ezeket, hogy velők Szántónak kelletlenkedjek, 
hanem e hibák természete miatt. Descartesről nem mondhatni, hogy 
„kételkedő tanokat hirdetett“ (25. 1.), valamint az sem áll, hogy 
Magyar Logikácskájában Apáczai „az elmét és a gondolkodás öntudatát 
[a „gondolkodás öntudata!“ mi az?] teszi az egyén központjává“ 
(u. o.). Szerzőnknek nincs elég philosophiai műveltsége és nem olvasta 
soha Apáczainak könnyen hozzáférhető, mindössze 16 lapnyi kis érte
kezését, a melyről ime beszámol. Tankönyvirónak is jó, ha nemcsak 
az Írókról olvas, hanem az íróktól is.

Bizonyos régies, naiv hiszékenységtől se tud mindenütt szaba
dulni. Mondaköreink tovább fejlődése, szerinte ép akkor akadt meg, 
midőn már egy egységes nagy eposzszá voltak alakulandók“ (7. 1.) — 
lapokat lehetne arról írni, mennyire elvetette szerzőnk e pár sorban 
a sulykot; a székelyek hun származása szerinte „máig élő monda“ 
(11. 1.) s a Pannonia megvétele „valószínűleg valamely régibb nép
ének alapján“ készült (14. 1.). Ellenben a mit bizonyosan tudhatni, 
arról hallgat. A szombatosok neki még mindig „ábrándos“ és „rajongó“ 
felekezet — nem mert a nagy regényíró őket így jellemzi, hanem 
mert még Beöthy így Írja. Kohn könyvéről nem tud semmit. Ép olyan, 
midőn elmondja, hogy Kisfaludy K. mint vándorfestő bejárta „Német-, 
Helvét-, Olasz- és Francziaországot“, pedig a költő mindössze egy évig 
volt oda és csakis Olaszországban járt. Miért nem tudja ezt Szántó ? 
Mert Beöthy legújabb kiadása szerint Kisfaludy „sanyarú éveket töltött 
Német-, Olasz- és Francziaországban“ — Helvétországban szerzőnk 
egészen a maga buzgalmából vándoroltatja Kisfaludyt. íme mennyire 
fontos, hogy Beöthyben csupa pontos adat legyen.

Ugyancsak Beöthytől veszi szerzőnk, hogy a legújabb írókat is
említi és részben méltatja. Toldy is említ ugyan élőket, de ezeket
úgy hittak, hogy Kemény, Eötvös, Arany, Jókai, a legújabb Írókat
mellőzte. Beöthy eljárását talán érthetővé teszi az, hogy ő a nagy
közönséghez is fordul müvével. De minek egy kis füzetben, melynek 
annyi a dolga és oly kevés a tere, fiatal és még fejlődő írókkal is 
előhozakodni? Közönségünk ismeri Nisard négy kötetes művét, mely-
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nek utolsó fejezetében csillag alatt magyarázza el a fordító, hogy az 
elhallgatott nevek: Lamartine, Hugo Victor, Villemain, Cousin ! A 
mi szerzőnk nem mellőz könyvecskéjében hallgatással semmit és 
senkit. Igazán olyan olcsó már nálunk a hírnév ? S ha az volna, 
helyes paedagogiai tapintat ezt az ismeretet már a középiskolában 
terjeszteni?

Ám lehet, tévedek. De a mit bizonyosan tudok az, hogy nem 
szabad oly igazságtalannak lenni, mint szerzőnknek. Neki Endrődy 
nagyobb mint Lévay és Szabó Károly mint Salamon Ferencz ; Ráko
siról és Dócziról mondott ítélete hunyorgató vaskalaposság, Vadnairól 
pedig mintegy szemrehányólag említi, hogy ,,újabban keveset ir“, 
mintha bizony Katona vagy Gyulai a sokatirásnak köszönhetnék hir- 
nevöket. Általában a vége felé igen sűrű a riporteri frázis. Tóth Ede 
,,korai elhunyta irodalmunk határozott vesztesége“. Reviczkyről mondja : 
„Minden esetre sok mély eszme s érzés szállt vele a korai sírba“. 
Csikyről: „Pár nappal egy uj színművének első előadása előtt, a leg
buzgóbb munkásság közepeit lepte meg a halál; elhunyta sokáig 
pótolhatlan veszteség lesz irodalmunkra“. Az ilyenek tankönyvben 
talán még sem járják.

Tartaléktalan dicsérettel szólhatok az O lvasm ányokról, mely talán 
legjobb e nemű kisebb gyűjteményünk és sajnálom, hogy míg a be
mutatott szövegkönyvet széltiben használják, mert olyan vékony, pedig 
majdnem gyönge: ezt az igazán jó olvasókönyvet nem kellően karol
ják föl, pedig majdnem elég. 24 íven bajosan lehetett volna több 
tapintattal és ügyességgel, s mi fontosabb : több ízléssel és hozzáér
téssel válogatni össze egy kis gyűjteményt, mely irodalmunkat és 
íróinkat a legrégibb időktől máig az általános fejlődés és az irói 
egyéniség tekintetében is hűbben jellemezné. Különösen szerencsésnek 
tartom szerző azon eljárását, hogy a közölt olvasmányok után s rájok 
való utalással az Írónak, költőnek ügyesen irt jellemzését közli. Nem 
habozom kimondani, hogy az adalékok mind jobbak mint maga az 
irodalomtörténeti könyve — szerző kénytelen volt a maga lábán állni 
s íme: áll, sőt jár.

A mi észrevételem van, az uj kiadás kedvéért röviden ide 
jegyzem.

Itt-ott fölös elaprózással találkozunk; legfeltűnőbb példa rá Páz
mány, kitől egy prédikáczió vége és egy vitázó levél eleje is van kö
zölve s még ez is kihagyásokkal. Úgy látszik szerző se Pázmányt se 
Faludit (mondjuk) nem szereti, mert ez utóbbitól is két vers mellett 
csak egyetlen prózai töredékecskét mutat be összesen másfél lapon. 
Hogy Listi, Báróczi, Rajnis hiányzanak, nem vetem szemére, de 
hogy Virág nem fordul elő, érthetetlen. Kölcsey nincs mint kritikus 
is bemutatva; Garaynak nibelungen-strófás epikájából is kellett 
volna valamit bemutatni (p. o. Árpádokból az Apostol elég jellemző, 
azon felül rövid és egész) ; Arany Széchényi emlékezetét nem szabad
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kihagyni, már az egyért sem, hogy irodalmunknak legelső ódája. 
Gyulainak inkább Bánkbán-tanulmányából közölnék egy alkalmas részt, 
a Vörösmarty életrajzát úgyis mindenki olvassa s mindenfelé excer- 
pálják; Szász Károlyt első sorban mint műfordítót kellene bemutatni: 
hogyan is szalaszthatja el gyűjtő az alkalmat, hogy Goethét, Schillert, 
Hugót stb. kötetébe bekebelezhesse? A legújabb és részben még fej
lődő nemzedéket itt is kihagynám. Komócsyt, Kiss Józsefet, Rákosit, 
Beöthyt —- ez utóbbi úgyis feltűnő rossz helyre került. Vas Gereben 
és Mikszáth közé mint regényíró, holott ha maga választhat vala 
helyet, bizonyosan Greguss szomszédságába kerül.

(Budapest.) B ánóczi József.

Az ábrázoló geometria elemei. A gymnasiumok VII. és VIII.
osztálya számára a közoktatásügyi ministerium 1891. évi szep
tember 8-án 31,085. sz. a. kelt rendelete értelmében irta dr. Fodor 
László. 243 magyarázó ábrával. Budapest, 1892. Kiadja az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés. (Hoffmann és Molnár.) Ára 1 frt.

Dr. Fodor László igen derék munkát végzett e könyv megírá
sával. Nagy élvezettel olvastam világos magyarázatait. A szerző két 
részre osztja kis müvét. Az első rész (a VII. osztály tananyaga) tar
talma: A pont, az egyenes és a sík; ábrázolásuk és vonatkozásaik. 
E tananyag négy szakaszba van sorozva. Az első szakasz tartalma: 
A pontnak, az egyenesnek és a sokszögnek két projectiv síkon való 
ábrázolása. A második szakaszban a szerző a pont, az egyenes és a 
síkidom ábrázolását adja három vagy több síkon ; a pontok s egye
nesek viszonylagos vonatkozását. A harmadik szakaszban találjuk a 
sík ábrázolását és vonatkozását a térelemekre. A negyedik szakasz 
megismertet a leforgatással és alkalmazásával. A második rész (a VIII. 
osztály tananyaga) megtanítja a szögletes és gömbölyű testek ábrázo
lását és vonatkozásaikat a térelemekre. A szögletes testek tárgyalásá
nak három szakaszt szán a szerző. A gúla, a hasáb és a szabályos 
testek (tetraéder, oktaéder, hexaeder) ábrázolását találjuk e három 
szakaszban. A kúp, a henger és a gömb tárgyalása szintén egy-egy 
szakaszba kerül. Meg kell még említenem, hogy a szerző minden 
testnél külön megtanítja a test ön- és vetettárnyéka határának szer
kesztését.

A tartalom e rövid bemutatása után néhány methodikai és 
tárgyi megjegyzést teszek dr. Fodor László könyvére. A methodust 
illetőleg a szerzővel nem értek egyet. A tankönyv utoljára is metho
dikai irat és ily iratban a tanulási processust mégis tekintetbe kell 
venni. A geometriában a tanulónak concretumokat mutatunk be minél 
nagyobb számmal és ezeket azután minél több szempontból Írjuk le. 
Ezt követi az abstractio. Ily concretum lenne az ábrázoló geometriá
ban néhány ösmert szögletes test ábrázolása méreteik szerint, e testek
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horizontális és verticális projectióinak bemutatása. Mindebből azután 
végtelen egyszerűséggel lehet abstrahálni a térelemek projectióira vo
natkozó tételeket. Hogy mennyire fokozzuk az érdeklődést, ha ily 
tárgyi körökből indulunk ki, azt felesleges bizonyítani.

Nem találom sikerültnek a téralakzat definitióját és az ábrázoló 
geometria feladatainak megjelölését (1 . lap), mert hiszen e definitió 
mellett oly szakaszoknak, mint pl. az első és a második, nem volna 
helyük az ábrázoló geometriában. Helyesen rajzol, de nem egészen 
világosan ir a szerző a sokszög projectióinál (18. lap). Itt-ott eről
tetett a stílusa, a hol nagyon rövid akar lenni; (pl. 53. lap 2. pont.)

Rendkívül szépen és igazán fényes sikerrel irta meg a szerző a 
második részt. E részben megtaláljuk a gúla, hasáb, tetraéder, okta
éder, hexaeder, kúp, henger és a gömb ábrázolását. Az itt felsorolt 
testek projectióinak szerkesztését adja legelébb a szerző, azután ön- 
és vetettérnyékuk határának szerkesztését, továbbá a térelemek vo- 
vonatkozását az illető testre, végül a test hálózatát. És mindezt 
minden testnél külön külön. A szerző magyarázata itt mindenütt oly 
világos, oly egyszerű, hogy tanárnak és tanulónak egyaránt kellemes 
olvasmány lesz e könyv.

A könyvet szorgalmasan átolvasva, első pillanatra azt hihetnők, 
hogy dr. Fodor nem felelt meg az ismertetés élén jelzett ministeri 
rendeletben foglalt ama methodikai utasításnak, hogy az ábrázoló 
geometria „az ábrázoló geom etria s a Jcözönséges geom etria fo lytonos  
egym ásra vona tkozta tásáva l11 tárgyalandó. De a szerző azon előszóban, 
mely egyenesen a szaktanárok tájékoztatására készült s azért nincs 
is a tankönyvhöz mellékelve, bőven és világosan kifejti, miként lehet 
és kell könyve alapján ez utasításnak a legtökéletesebben megfelelni. 
Én az előszót ily alakban kiváló és fontos jelenségnek tartom; öröm
mel üdvözlöm!

A könyv stílusa jó, magyaros. A szerző nagyon helyesen min
denütt projectió t irt és nem ve tü l etet. Azt is jól tette, hogy az ellip
sis, parallel, kontúr szókat használja.

Nagyon emeli a könyv paedagogiai értékét a rendkívül sok (243) 
ábra, ezek csaknem mindenütt ugyanazon a lapon vannak, a melyen 
a megfelelő szöveg. Igazán csodálkozni lehet, hogy ennyi csinos és 
pontos ábrával és ily gondos kiállításban a könyv ára mégis oly jutá
nyos (1 frt.)

Ismertetésemet azzal fejezem be, hogy dr. Fodor László könyvét, 
a kinek nevét már több csaknem általánosan használt kitűnő geome
triai kézikönyv czímlapján alkalmunk volt látni, nem szükséges hosz- 
szas bevezetéssel ajánlani szaktársaim nagybecsű figyelmébe.

(Budapest.) D r. D em eczky M ihá ly .
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Afrika iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister megbízásából kidolgozták K o g u to v ic z  Manó és 
dr. T h i r r i n g  Gusztáv. Mérték 1: 8.000,000. Kiadja Hölzel és Társa 
Magyar Földrajzi Intézete Budapesten, 1892. Bolti ára a magya
rázó szöveggel együtt 6  frt 50 kr.

A Gönczi-Berghaus-féle iskolai fali térképek ma már általában 
véve elavultak, de különösen elavult ezek közül az Afrikát ábrázoló 
térkép. Egyik földrészben sem követik egymást az újabb földrajzi fel
fedezések és meghatározások oly gyorsan, mint Afrikában, hol angolok, 
francziák, olaszok, portugallok s németek vetélkednek nemcsak a tér- 
foglalásban, de a földrész térképének tökéletesítésében i s ! így aztán van
nak ma már egész nagy vidékek, milyen a Tanganyika-tó és a 
Nyanza-tó közt fekvő vidék, a Kikva-tó környéke, a Zambézi folyam 
vidéke, a franczia Szudán és a Néger-forrás vidéke stb., melyek ma 
másképen ábrázolandók, mint csak nehány évvel is ezelőtt.

A szóban levő fali térkép kidolgozói a legjobb forrásokat hasz
nálták fel (Hordt, Lüdecke és Habenicht) s a legújabb kutatások 
eredményeit is elismerést érdemlő pontossággal és pedig oly annyira, 
hogy még Teleki Sándor gróf utazásának vívmányai is, a mennyire 
ezek nyilvánosságra jutottak, be vannak rajzolva.

A térkép hálózata Samson-Flamsteed-féle hengeres projectió- 
ban készült, mert ez a hálózat a legmegfelelőbb ezen földrész ábrá
zolásánál, miután ennek szélességi tengelye az egyenlítővel, hosszúsági 
tengelye pedig a közép délkörrel csaknem egybeesik.

A főtérkép készítésénél főczélul volt kitűzve, hogy a termé- 
szettani viszonyok kiválóan szemlélhetővé legyenek téve. Ez okból a 
folyók vastagon vannak rajzolva, az orographiai viszonyok pedig öt
féle szín és kidomborító sraffozás által vannak föltüntetve. A magas
sági görbék, valamint a tengermélységeket jelölő vonalak természetesen 
csak hozzávetőleg rajzoltattak be, mivel a föld rendszeres fölmérése 
itt még nem hajtatott végre. A földrajzi ortographiát illetőleg a Ma
gyar Földrajzi Társaságnak idevágó megállapodása volt az irányadó.

A térkép nemcsak az Orsz. Közoktatási Tanácsnál fordult meg, 
hanem még superrevisió alá is vétetett a minister úr által egyenesen 
e végre kinevezett bizottság részéről. Ezen bizottság Berecz Antal, dr. 
Cherven Flóris és Rohn Józsefből állott.

Mellékelve van a térképhez egy füzet is, mely a térképen elő
forduló neveket tartalmazza abc-rendben s minden névnek, a mennyire 
lehetséges, rövid magyarázatát is adja. Ezt a füzetet dr. Brózik Károly 
készítette s vele igen jó szolgálatot tett nemcsak a térkép hasz
nálóinak, hanem általában a magyar földrajzi irodalomnak.

A térkép nagysága (136X 138 cm) megfelelő; kiállítása igen 
szép. Megrendelhető a m. kir. Egyetemi nyomdában s minden könyv
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kereskedés utján. Ajánljuk ezen térképet t. tagtársaink figyelmébe ! 
Afrika régibb fali térképeit minden iskolának mielőbb félre kell tenni, 
mivel azok elavultak s ime van már helyükbe minden tekintetben 
megfelelő jó térképünk !

(Budapest.) B erece A n ta l.

Albert Újvári: C auseries fra n g a ise s . Manuel de conserva
tion franoaise, contenant des dialogues et d’autres pieces propres 
á se former au ton de la conversation en franpais — et un vo- 
cabulaire. A l’usage des écoles et de l’enseignement privé. Buda
pest, Dobrowsky et Franke, 1892. 8 ° VIII. 158. Ára 1 frt.

A szerző könyvét három részre osztotta: az első rész harminez 
kisebb és könnyebb, a második pedig húsz nagyobb és nehezebb pár
beszédet tartalmaz. A párbeszédek egyik része tartalmatlan s érdek
nélküli, másik részét pedig izetlen tartalom, nagyúri hang jellemzi. 
Összehordott phrásisok azok, minden logikai kapocs nélkül, úgy hogy 
„pár coeur“ való elsajátításuk (a mint azt a szerző kívánja) vajmi 
nehéz, megtartásuk pedig épenséggel lehetetlen.

A harmadik rész méltán csatlakozik a két elsőhöz. Itt hozza 
Hugo Victor „ A  la m enagerie“ czimü versét; itt Fénelonnak „A lexa n d re  
et B iogéne“ czimü párbeszédét, melyben többek között e mondatok is 
állanak: „ On te fa lsa it la c o m , en te d isant q u 'u n  serpent s é tá i t  
approclié d ' O lym pias. T u  a im ais m ieu x  avoir ce m onstre p our р ё г е  . . “ 
Következnek azután „Les legons de M onsieur J o u r d a in “ Moliéretől és 
végül Carcassonnenak „ Une p a ire  de sou ffle ts“ czimü kis vígjátéka. 
A szerző mintha szándékosan kereste volna össze a leggyengébb, leg- 
izetlenebb és iskolai tárgyalásra sem nem alkalmas, sem nem méltó 
darabokat és töredékeket.

De ha a könyv iskolai használatra nem is alkalmas, magán
tanításnál és magántanulásnál mégis tehet szolgálatokat.

Kiállítása szép és ajánlatos. Olaszt.

Schematismus Canonicorum Regularum Sacri Candidi et 
Exemti Ordinis Praemonstratensis Regiae Praepositurae S. Joannis 
Baptistae de Castro Jászó. Ad annum scholasticum 1891/92. Casso- 
viae, 1891. Typis Ludovici Ries. VIII. r. 216 1.

E derék illustrált díszmunkát már érdemlegesen méltattuk meg
jelenése alkalmával „Közlöny “-fink f. é. 2. számában. Meg kell róla 
még emlékeznünk, mert a jubiláns rendfőnök, Kaczvinszky Viktor 
prépost s praelatus ünnepségén kívül még egyéb érdekes és becses 
dolgok is foglaltatnak benne, melyek közül bennünket különösen az 
irodalmiak s tanügyiek érdekelnek közelebbről. Az elsőt illetőleg a
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XI. fejezet a mult század végétől összesen 82 rendtag irodalmi mun
kásságát mutatja ki pontos bibliographiai közlésekben. A tan ügy tör
ténelmi adatok szerint a rend már II. József 1787. márcz. 26. el- 
törlési rendelete előtt foglalkozott a középiskolai tanügygyel, egyes 
tagjai mint gymnasiumi tanárok működvén Kassán, Rozsnyón s Nagy 
Váradon, sőt az egyetlen magyar tudományegyetemen is Pesten. Hiva
tásszerű kötelessége azonban csak az 1802. visszaállításkor lett a 
kassai, nagyváradi, rozsnyói s lőcsei gymnasiumokban, melyekben, az 
utolsót kivéve, tagjai most is mint gymnasiumi tanárok működnek. Az 
1891/91. iskolaév tanügyi és statisztikai állapotaira vonatkozólag e 
munkában találjuk a legkorábbi jelentéseket s azért még mindig nem 
késtünk a következők megemlítésével. Van a rendnek ez idő szerint 
98 tagja, beleszámítva a növendékeket is. Ezek közül theologiai s 
bölcseleti tanár a rend házi intézetében 5, gymnasiumi 35, a kassai 
kir. convictusban kormányzó s praefectus 5, nyugalmazott 4, növen
dék 24. Képesítésűk szerint: theologiai doctor 3, kanon-doctor 1, 
bölcseleti dr. 9, theologiai doctor-jelölt 3, philosophiai doctor-jelölt 
2, okleveles főgymnasiumi tanár 33, okleveles gyorsíró 3, a törvény 
kedvezményéből rendesített csak 2, okleveles gazdász 1. A képesítések 
történeti adataiból szívesen közöljük, hogy a mint huszonöt évvel ezelőtt 
hazánk alkotmányos önrendelkezési jogát visszanyerte a tanügy terén 
is, a rend a legelsők között volt hazafias kötelességének teljesítésében, 
a mennyiben államvizsgálat-köteles tagjai azonnal jelentkeztek az 
állami képesítő vizsgálatokra s már 1868-ban hatan nyertek sikeres 
képesítő oklevelet a tudományegyetemen. E hiteles adat szerint kell 
kiigazítani múlt évi közgyűlésünk „A magyar középiskola és a tanár
egyesület (1866— 1891.)“ c. előadásának azt az állítását, (20. 1.) 
mely szerint „1868-ban a jászó-prémontreiek közül egy sem tett 
eleget ebbeli kötelezettségének“.* Azóta a rend kormánya csak állami
lag képesített tanárokat véglegesít tagjai közül a rendes tanári széke
ken, sőt még a kassai kir. convictus praefectusai is csak ilyenek 
lehetnek. A képesítést előkészítő tanulmányokról is az újabb törvényes 
szabványoknak megfelelőleg gondoskodik. A budapesti s kolozsvári 
tudományegyetemen ez időszerint is hat tanárjelölt rendtag végzi illető 
szakbeli tanulmányait a képesítés megszerzése végett. A három rendi 
főgymnasium 1891— 92-ben oktat 1196 tanulót; a kassai kir. con
victus gondoz 54 növendéket. A rend 12 plébániája körében a nép
iskolások 1365. A nagy gonddal s tudományos szakértelemmel szer
kesztett mű több mint egyszerű névtár; beválik tanügytörténelmi 
forrásmunkának is s mint szerkesztőt s Írót Nátafalussy Kornélt, a 
kassai főgymnasium tudós főigazgatóját dicséri. A külföldre való tekin
tettel latinul jelent meg, de kívánatos, hogy az ilyen könyvek magya
rul is napvilágot lássanak.

* Szívesen kiigazítjuk. Az illető adatot hivatalos okiratból merítettem, 
melyre a vall. és közokt. ministerium archívumában akadtam. B . A.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A NAGY - BIZOTTSÁGI GYŰLÉS.

A következőkben adjuk a gyűlésen mondott beszédeket, steno- 
grafiai följegyzések nyomán, csak ismétléseket és kevésbé lényeges 
részeket mellőzve belőlük.

E lső  nap. (áp rilis  11.)

Az elnök megnyitó beszéde után miután az intézetek képviselői 
bejelentették magukat fölszólalt

A lexander B ernd t. T. nagyb. közgyűlés! Szándékom röviden szólni 
két okból: eló'ször, mert azt hiszem, hogy az egész tlt. gyülekezet tudomást 
vett Közlönyünk útján a mi elveinkről és igen óhajtandó, hogy ezzel szemben 
mi is tudomást szerezzünk az önökéiről; a második pedig az, hogy, mint ma 
reggel értesültem, ügyünkben egy nem kedvezőtlen fordulat állott már be, 
mely panaszainknak egy részét megszünteti.

T. közgyűlés! A múlt év óta, midőn ugyancsak e helyen, bár más 
név alatt gyűlést tartottunk, a helyzet megváltozott. Akkor helyzetünk súlya 
alatt közös kérésekkel fordultunk a képviseló'házhoz és a ministeriu- 
mokhoz és meglehetős kedvező biztatásokat nyertünk a közoktatási és pénz- 
ügyministerium részéről is. Mikor aztán az általános intézkedés a tisztvise
lőkre nézve e törvényjavaslat alakjában bekövetkezett és megtudtuk, hogy 
minket is ebbe foglaltak, méltán örülhettünk, hogy legalább némi foganatja 
lett a mi mozgalmunknak. Midőn azonban a törvényjavaslatot apróra meg
vizsgáltuk, azonnal kételyeink támadtak, a melyeknek a választmányban több 
ízben kifejezést adtunk, hasonlókép Közlönyünkben is megbeszéltünk és a mely 
aggodalmakat a nem rég megjelent részletes kimutatás a tanároknak miké
pen való ellátásáról a jövőben, még sokkal nagyobb mértékben fokozott. 
Nevezetesen négy pontban foglalnám össze kifogásainkat e javaslat ellen.

Az első pont vonatkozik a tanároknak beosztására különböző rang
osztályokba. Tudvalevő, hogy e javaslat a tanárokat részint a 8-ik, részint a 
9-ik rangosztályba sorozza, mindegyikbe különböző fizetéssel. Ezeknek össze
hasonlításából kitűnt, hogy ezentúl a tanárok kezdő fizetése kisebb lesz, 
mint eddig volt. már pedig mi eddig sem dicsekedhettünk valami túlságosan 
nagy kezdő fizetéssel. Midőn azután a javaslat azon ominosus 6-ik §-át, a 
mely nagyon nehezen érthető, mindenféle grammatikai és exegetikai segéd
eszközökkel felbonczoltuk, kitűnt, hogy az az ötödéves pótlékokra nézve 
olyaténképen intézkedik, hogy a fizetésemelkedés arányában azok megszűntet- 
tetnek. Meglehet, hogy mások mást olvasnak ki abból a §-ból, de a pénz
ügyi közegeknek, a kik fizetni tartoznak, más magyarázatot ez nem enged meg.

E két tényt pedig összevetve az tűnik ki, hogy a jövő tanári nemze
déknek — a mi igényeink megmaradnak — a minimális és maximalis fize
tése 100 forinttal csökken, ennélfogva a nyugdíj is. Ezzel szemben a fővárosi 
tanároknak a lakásbére ugyan emelkedik valamivel, de a vidékiek egy része 
minden javítás nélkül marad.

Ez volt az a pont, a mely bennünket leginkább megdöbbentett s a 
mely bennem azt a gondolatot keltette, hogy itten valami hibának kellett 
megtörténnie, ez nem állhat szándékában sem a vallás és közoktatási, sem a 
pénzügyminister úrnak, a kik mind a ketten már több ízben kifejezték, hogy 
ők a tanárok fizetését javítani akarják.
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És erre vonatkozik az a fordulat, a mely ügyünkben beállott, t. i. az 
ötödéves pótlékra nézve az az intézkedés történt, hogy ezek nem szüntet- 
tetnek meg a fizetésemelkedésnél, hanem ahhoz hozzácsatol tatnak.

De, t. nagyb. gyűlés, ezért nekünk még, mint a német mondja, nem 
szabad eldobnunk a puskát, mert fennáll még mindig a törvényjavaslat a 
maga sérelmes szövegével. A pénzügyi bizottság részben a mi informatiónkra 
épen ezen pontnál szüntette meg tanácskozásait és részletesebb adatokat kért. 
Minthogy hivatalos communiquéből tudjuk, hogy az illető ministerek közt erre 
nézve már megegyezés jött létre, csakis a pénzügyi bizottságtól függ, hogy 
ez igényeink teljesíttessenek s mivel ennek nem szándéka állapotunkat 
rosszabbítani, hanem javítani, ezt bizton remélhetjük is. De azért a fegyvert 
le nem rakhatjuk, rá kell utalnunk erre az igazságtalanságra s megszünte
tését kérelmeznünk kell.

A második panasz összefügg az elsővel, t. i. hogy esetleg a legfiata
labb r. tanárok részesülnek fizetésjavításban, az idősebbek nem. De mihelyt 
a quinquenniumok függetlenné lesznek téve a fizetésfokozattól, ez a panasz 
is elesik, mert akkor valamennyi 8-ik rangosztályban lévő tanár fizetése 
emelkedik 100 forinttal és a 9-ik rangosztálybeliek egy részéé is.

A harmadik kifogás a következő: A törvényjavaslat így, a mint 
contemplálva van. rangosztályokat teremt a tanárok között és ezt, a mint 
Közlönyünkben már sajtó útján is kifejeztem, én igazságos intézkedésnek nem 
tartom, bármilyen példára hivatkozzanak is — sok példára nem fognak 
hivatkozhatni. Én nem ismerek más külföldi példát e tekintetben, mint azt. 
hogy Austriában a tanárokat legkésőbb 15 évi szolgálat után magasabb 
rangosztályba helyezik, de a rangosztály ily fogalmát, mint e törvényjavas
latban contemplálva van, én a tanári állással összeegyeztethetőnek nem 
tartom. (Éljen!)

Én azt az értelmet adom a rangosztályoknak, hogy a kik egy hivatási 
körrel megküzdöttek és érdemet szereztek magasabb positióra, más tapaszta
latokkal nagyobb kört tekinthessenek át. messzebbható intézkedéseket 
tehessenek ; itt van értelme a rangosztályozásnak (Helyes!). itt másként ki
fejezni az elismerést nem is lehet, mert itt van fölebbvaló és alattvaló. De 
nálunk, kik egész életünkön át ugyanabban a körben mozgunk, ugyanazt a 
munkát teljesítjük mindig, mi értelme van nálunk annak, hogy egyikünk 
magasabb rangosztályban legyen, a másik alacsonyabban ? Egy tanár, a ki 
25—30 évig működött, nagyobb tapasztalatokra tett szert és emelkedett szel
lemileg is hivatásában, de ő azért nem kaphat, mint tanár más hivatáskört, 
ugyanazokat a feladatokat végzi, csak most jobban.

Ha tehát érdem határozza el, hogy valaki magasabb rangosztályba 
jusson, abban van ratió, de hogy az emelkedést az szabja meg, hogy valaki 
korát betöltötte, vagy hogy a vidékre vagy fővárosba neveztetett ki, ebben 
ratiót találni nem tudok. (Éljen!) Mi rangosztályban nem emelkedhetünk, 
tehát fizetésünk sem emelkedhetik és így minden előléptetéstől megvagyunk 
fosztva és munkánk minden elismeréstől. (Éljen !)

Ezzel szemben hivatkozni szoktak arra, hogy van a tanárnak ezentúl 
is előléptetése és a törvényjavaslat is módot nyújt, hogy vidéki tanár feljöjjön a 
fővárosba, hogy igazgató, főigazgató lehessen. (Halljuk!) De tessék felmenteni 
attól, hogy ezen ellenvetés ellen védekezzem, mert hisz az igazgatói hivatás 
nem egyenes folytatása a tanárinak, nem tanári érdemekért jutunk igaz
gatóságra és van kitűnő tanár, a ki tiltakozik az ellen, hogy őt igazgatóvá 
tegyék, vagy ha ezt nem teszi, esetleg félreismeri tehetségét. Hát még a fő- 
igazgatóság ? Az administrativ pálya, oda nem csak tanárokat és igazgatókat 
neveznek ki, hanem egyetemi tanárokat, vagy bárkit, ez nem a mi előlép
tetésünk. (Ügy van, éljen!) Egészen máskép áll a dolog a bíróságoknál, a 
hol van albiró, járásbiró, törvényszéki elnök stb. ezek egy-egy felsőbb 
állást képviselnek, ez egy egyenes vonal, melynek minden fokozata mást 
jelent. Nálunk ily fokozatok nincsenek. (Helyes!)
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A magam nézete szerint — és azt hiszem, hogy az egész t. nagygyű
lés nézete is ebben fog concludálni — az ellen nem lehet kifogást tenni, 
hogy a fővárosi tánárnak nagyobb fizetés adassák, mely megfelel a főváros 
megélhetési viszonyainak; de nagyon igazságtalan, hogy azért magasabb 
rangosztályba legyen sorolva.

A negyedik kifogás, mely e háromból következik az, hogy a mi vára
kozásunk fizetésemelésre, főleg ha a törvényjavaslat kedvezőtlenül magya- 
ráztatik, egészen hiábavaló volt, hogy mi továbbra is megmaradunk ugyan
azon, vagy csak kevéssel jobb helyzetben, mint eddig voltunk. Én ezen 
pont részletezésére, t. nagygyűlés nem térek k i; igen t. barátom, Rombauer 
Emil fogja ezt a pontot megvilágítani. Csak egyetlen egy pontjával e kér
désnek, a mely talán az ő figyelmét kikerüli, akarok foglalkozni. A magyar 
tanárság tulajdonságai és jellege ellen — ha egy ilyen nagy testületnél ily 
közjellegről szólni lehet — én úgy látom, hogy egy nagy vádat emelhetnek 
és ez a közösség hiánya (Igaz, úgy van!), ez meg onnét van, hogy a tanárság 
oly állapotban van, a mely nem költheti fel ambitióját, a mely nem elégíti 
őt ki, nem támogatja azon közérzést, melynek hiányát valahányszor együtt 
vagyunk, sajnosán érezzük, de mihelyt aztán elválunk, megint megfeled
kezünk róla. A tanáregyesület a legfájdalmasabban tapasztalja ezt a hiányt, 
nem egy actiója dugába dőlt, mert hiába volt minden eszköz a tanárok 
érdeklődését fölkelteni. Hisz már az, hogy annyian távol maradnak tőlünk, 
hogy még mindig csak a középiskolai tanároknak aránylag kis részét szoríthatjuk 
kebelünkhöz, szól azon panasz mellett, a melylyel önmagunkat kell illetnünk. 
Hiszen ily fényes gyülekezet, mint ez a mostani, még talán sohasem gyűlt 
össze, ha tanári dolgokról volt szó és én ebbe_n egy jobb jövőnek első hajnal
derengését vagyok hajlandó megpillantani. (Éljen!) Majd ezentúl jobban lesz, 
ha látjuk, hogy mit tesz az, ha összetartunk, hogy így akaratunknak nagyobb 
nyomatékot tudunk adni.

Propositióink ezek után a következők: Legczélszerűhbnek látszanék, 
ha a tanárokat, mint a kikre egy ily rangosztályos fizetési szabályzat nem 
illik, egészen kivennék ebből az általános schémából. (Helyes !)

Mi sokáig hallgattunk, most se fogunk igazságtalan kívánságokkal elő- 
állani (Helyeslés), említésre méltó dolog, ha egy testület annyiszor jelét adta már 
annak, hogy őt nem vezeti személyes érdek: nekünk eddig mindig eszünkbe 
jutott, hogy az államnak nincsen pénze, tehát még nem állunk elé követel
ményekkel ; többet gondoltunk az államra, mint önönmagunkra. (Helyeslés.) 
Most is csak azzal a kéréssel állunk elé, hogy helyzetünknek megfelelő 
intézkedéseket hozzanak és ezekben a fősúly legyen helyezve az ötödéves 
pótlékokra, általában a korpótlékokra, a melyek vagy nagyobbíttassanak vagy 
melyeknek száma szaporíttassék.

Hivatkozom arra, hogy azon országokban, a melyekben a viszonyok 
a mieinkhez a leghasonlóbbak, Austriában és Németországban hasonló intézke
dések tétettek. Austriában az ötödéves pótlék 200 frt, és van ilyen pótlék öt. 
Mikor 1873-ban ott azt a törvényt hozták, a melynek utánzása ez a mostani 
magyar törvényjavaslat, azzal a különbséggel, hogy számos positio alacso
nyabb nálunk mint amott, akkor kivették belőle határozottan a tanárokat és 
nyomban rá alkottak egy törvényt, mely a tanári fizetést megállapította a 
tanár sajátos positiójának, természetének megfelelőleg. Csak azt vették át, 
hogy milyen rangosztályba sorozzák a tanárt, de nem úgy, hogy ennek 
szabványai reá is vonatkozzanak. (Igaz, úgy van!)

De ha ez mégsem volna lehetséges, az a kérdés származik, hogy mit 
kérjünk a javaslat keretén belül, azaz miképen lehetne a javaslat általános 
szabványait — melyek a tanárokról úgy sem szólnak — olyképen ránk 
alkalmazni, hogy belőlük mégis háramoljék ránk valami jó is. Én ezt álta
lában nehéznek látom, s nem is ajánlom, de mégis megpróbáltam formulázni 
így: hogy a tanárok mind egy rangosztályba tartozzanak, és pedig a 8-ikba. 
S ha ezt az első kívánságunkat nem is fogják teljesíteni, kell, hogy e gyűlés-
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nek a szava fennmaradjon, hogy kifejezést adott az összes tanárság nevében 
abbeli meggyőződésének, hogy ilyen rangosztályi különbségnek a tanárok 
közt nincs ratiója. nincs jogosultsága. (Úgy van. helyes!)

A második kérésünk, a mely a tanárságra nézve meglehetős fizetés
javítást involválna, hogy a quinquenniumok függetleníttessenek a fizetésemelke
déstől. És ebben az esetben látnék én módot arra, hogy a jövőben a tör
vényjavaslat keretén belül is bizonyos javítás beálljon. Mert akkor csak az 
szükséges, hogy a quinquenniumok összege fölemeltessék vagy számuk szapo- 
ríttassék és mi függetlenül a többi tisztviselőktől előbbre megyünk, fizetésünk 
emelkedik. Úgy tegyenek, mint Poroszországban, a hol igen sanyarú a pénz
ügyi helyzet, de a német császár kimondta a nagy enquéten, hogy ő átlátja, 
hogy fokozott kívánságokkal a tanárok elé csak akkor lehet állani, ha meg
élhetésük könnyebbé tétetik és hogy szándéka fizetésüket emelni. Ennek kö
vetkeztében a tanárokat kivették az összes tisztviselők köréből és 1.400,000 
márka erejéig már most is .részletes javítást léptettek életbe, úgy, hogy minden 
tanárnak 8 korpótlékra van igénye, minden korpótlék 300 márka, 27 év 
alatt a rendes tanár fizetése 2400 márkával emelkedik, tehát körülbelül 1400 
frttal. Hozzá kell venni, hogy bár a legtöbb tanárra nézve a kezdő fizetés 
csak 2100 márka, de minden tanárnak, ki az összes vizsgálatokat kiállotta, 
joga van egy 900 márkás személyi pótlékra, a mely a nyugdíjba beszá- 
míttatik. Majdnem minden tanár, kivéve az u. n. technikus, továbbá elemi 
(rajz, torna, zene) tanítókat, belejut ebbe a 900 márkás javításba, úgy 
hogy maximalis fizetése 5400 márka, a lakbéren kívül. És mikor a porosz 
képviselőház három napig vitatkozott e kérdésen és a képviselők kivétel nélkül 
keveselték ezt a fizetésemelést, a ház végre is azzal a pótlásai fogadta el e 
javaslatot, hogy ezzel a kormány a tanári fizetés javítását ne tekintse be
fejezettnek. (Éljenzés.)

Mikor mi tőlünk nem kívánnak kevesebbet, mint a porosz tanároktól 
s felelősségünk sem kisebb azokénál, azt hiszem, ha most nem is fogjuk el
érni azt, a mit ők. de kívánságunkat mégis kimondandónak tartanám itt is, 
hogy azoknak legalább nyoma maradjon.

És pedig: 1. hogy habár a fizetésfokozat lehet különböző is, rang
osztál ykülönbség közöttünk ne legyen, 2. hogy a korpótlékok függetleníttes
senek a fizetéstől, számuk szaporíttassék. vagy nagyságuk növeltessék. (He
lyeslés.) Ezek volnának a határozatok, a melyeket a választmány nevében 
van szerencsém előterjeszteni. (Általános helyeslés.)

R om bauer : Azok után, miket a tisztelt előttem szóló mondott, kevés 
mondani valóm maradt, mert én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük 
azt, hogy egyesületünk megtette azt, a mi kötelessége volt. Mondhatom, hogy 
engem is megnyugtatott az előttem szóló felszólalása, mert én a dolgot söté- 
tebb színben láttam, mint most, ámbár örvendetesnek a dolgot még most 
sem tudom tartani. Én nem beszélek itt mint tanár, nem a vidéki tanárok 
érdekében, de a tanárság érdekében, a magyar iskola érdekében : ha meg
valósulna az, a mi itt nyomtatásban contemplálva van. akkor a magyar 
iskola sírja szélén állana. (Úgy van ! Helyes !) Előttem szóló jelezte, mi van 
benne, még rövidebben lehet jelezni; az egész dolog az, hogy a kik most 
tanárok, maradjanak meg fizetésüknél és egynémelyeké javíttassák is, de a 
jövő tanárság fizetése kerek 17 ezer forinttal csökkentessék, annyi van ki
mutatva mint megtakarítás, mely eszközöltetik a rendezés által. Az én meg
győződésem az, hogy a jó iskolának első és fő kelléke, eltekintve a tan
tervtől és utasítástól, a jó tanár. (Úgy van !) De jó tanárt mi csak úgy fogunk 
kaphatni, ha jól fizetjük. Én nem vagyok megelégedve magammal és a mai 
magyar tanárral; én azt óhajtom, hogy a jövő tanári nemzedék jobb legyen 
és azt kívánom a nemzet érdekében, de ezt csak úgy érjük el, ha ifjúsá
gunk nagyobb részének ambitiója lesz a tanári állás, ha büszke lesz 
mindenki, hogy tanár lehessen, de ezt nem érjük el addig, míg a tanár a
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nyomorral küzd és a mai tanár tényleg azzal küzd, a mai fizetés nem elég. 
családos ember azzal nem élhet meg. Nincsen vidék, hol tanár megélhessen 
és családot fentarthasson fizetéséből; legalább a mennyire az én tapasztala
tom terjed, olyan családos embert, kinek vagyona, mellékkeresete nincsen, 
nem ismerek, ki fizetéséből fenn tudja tartani családját. (Úgy van! Helyes!) 
Azért nem szenteli egész életét a tanári hivatásra, hanem törődik feleségé
vel, gyermekeivel is, ezeket fentartani kell, ez pedig elvonja őt hivatásától 
és ez nincs érdekében az iskolának, nincs érdekében a magyar államnak. 
(Úgy van ! Helyes !) Ha pedig mi egy tál lencséért a jövő nemzedék taná
rait nem védelmezzük, akkor megbélyegezzük önmagunkat, mert nekünk 
kötelességünk hazánk és a jövő nemzedék érdekében kijelenteni, hogy ezt a 
javaslatot ilyen alakban hazánk jövőjére nézve sérelmesnek találjuk. (Úgy 
van! Helyes !) Még egy dolog van a fizetésen kívül, mit sérelmesnek találok, 
mit az előttem szóló szintén kiemelt: a tanárok rangosztályba való sorozása. 
Én egészen az állam szempontjából beszélek és ép úgy beszélek, mintha fő
városi volnék, mint az előttem szóló. Az államnak nemcsak az az érdeke, 
hogy a fővárosban legyenek jó iskolái, hanem a vidéken is. (Helyes!) A nem
zetiségi centrumokból, hol érdeke a magyar államnak, bogy kitűnő iskolái 
legyenek, a legjobb tanerőket elvonják. Mert meg van hazánkban és a kül
földön is az a beteges törekvés, a gravitatió a főváros felé és más állam
férfiak is felismerték ezt és felismerték azt is. hogy ez a gravitatió akkor is 
fennállott, mikor fizetésben különbség nem volt. Szászországban a fővárosi 
tanár semmivel sem kap többet, mint egy olyan tanár, ki kis városkában 
működik, mégis tömegesen jelentkeznek a fővárosba. Nekik érdekük, hogy a 
vidéken maradjanak jó tanárok és ezért nem adnak több fizetést. Én nem 
kívánom, hogy ez nálunk alkalmazásba jusson, mert nálunk a megélhetési 
viszonyok mások. Hogy a tanári kart fővárosi és vidéki rangosztályba soroz
zák, az összes vidéki iskolákra nézve végzetesnek tartom, mert azoknak tanári 
kara rohamosan hanyatlanék, mindenki törekednék a fővárosba jutni és nem 
volna méltányos, hogy a legjobb tanárokat át ne helyezzék. Az én meggyőződé
sem szerint a dolog megoldása az volna, hogy lakáspénz czímén. mely még 
tetemesebbé volna tehető, mint most tervezve van. a tóvárosi tanároknak egy 
olyan fizetési pótlék adatnék, mely a különböző viszonyoknak megfelel. Ez 
volna a két fő sérelem, melyet én a javaslatban látok, hogy a fizetéseket még 
le akarják szállítani és a tanárokat két osztályba akarják sorozni és ennek 
következménye az volna, hogy az együvé tartozás hiánya, melynek létét én 
is elismerem, melyet Alexander barátom beszédében ki is emelt, ezen bajnak 
orvoslása a jövőre nézve lehetetlenné válnék, mert a két rangosztályú taná
rok összeolvasztása sokkal több nehézséggel járna, mint az egyrangosztályúaké, 
a mely hitem és reményem szerint a jövőben sikerülni fog és ennek a mai 
ülésben fényes bizonyítékát láttam. Hogyha mindaz, a mit Alexander barátom 
kartársaink kívánsága szerint kifejezett, meg fog valósulni, úgy meg fog az 
felelni nemcsak a mi személyes érdekünknek, de megfelel az tényleg az 
állam érdekének és a tanár sajátlagos viszonyának. Én azon nézetben va
gyok, hogy a tanárra nézve az előléptetés semmiféle lehetősége nem 
létezik. Az igazgatóság sfm anyagi tekintetben nem előléptetés, de nem 
is tekinthető oly grádusnak, mely minden jó tanár előtt nyitva áll. A töb- 
biekről épen nem lehet szólani. Ébben a tekintetben a tanárság minden más 
állami hivataltól különbözik, mert nincsen állami hivatalnok, kire nézve, ha 
kiválik, nem lenne mód az előléptetésre. Azért lehetetlen, hogy a tanárt egy 
olyan schemába beleszorítsák.mely minden tisztviselőnek megfelel, de a közép
iskolai tanárnak semmiképen sem és ha beleszorítják, ez végzetes tévedés 
lesz, melynek következményei végzetessé lesznek az egész országra nézve. 
Ezt másutt régen tudják, sajnos, hogy nálunk még nem. Az egész külföldön. 
Németországban a tanárok fizetése így van rendezve. A tisztelt előttem szóló 
Poroszország példáját hozta fel, én sokkal frappánsabbat tudok felhozni. 
A szászországi tanárok legkisebb fizetése 2400 márka, 12-szer lépnek elő és fel
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mennek 6000 márkáig. Az egész tanárság 14 kategóriába van osztva. A legalsó 
rendesen alkalmazott tanár 2400 márkát, a legfelső 6000 márkát kap és ha 
ezek közül egy eltávozik vagy meghal, egészen természetszerűen az ifjabbak 
mind utána jó'nek. Tudakozódtam, hogy ez a gyakorlatban miképen érvé
nyesül. Az első években az előléptetés nagyon lassú, de később megtörténik, 
hogy egy évben két kategórián megy valaki keresztül. Ez a fizetési 
rendszer a középiskolai tanárság sajátlagos viszonyainak megfelel és meg is 
hozza gyümölcsét, mert az iskolák ott nagyon kitűnőek és sehol sem lehet
nek jók, hol a tanárt méltányosan nem fizetik. Én teljesen hozzájárulok 
ahhoz, a mit igen tisztelt előttem szóló mondott, de pótolván ezt azzal, hogy 
■ne egy kérést magában foglaló határozatot hozzunk, hanem olyat, mely a 
két dolgot magában foglalja : hogy a tanáregyesület mai gyűlése végzetesnek 
és veszedelmesnek találja nemcsak reánk nézve, hanem az országra nézve 
is. ha a tanároknak most is elégtelen javadalmazását nemhogy javítanák, 
hanem leszállítják, és azt is, ha megmarad a mai állapotban és azt is. hogy 
az egy képesítésű tanárok két rangosztályba soroztassanak. Én voltam meg
bízva azzal, hogy a vidéki tanárok érdekeit képviseljem a mai gyűlésen, de 
azok után, a miket az igen tisztelt előttem szóló felhozott, ez teljesen feles
leges. Nincs érdekkülönbség fővárosi és vidéki tanár között és ha volt valaha, 
a mai napon testvérek vagyunk és adja Isten, maradjunk úgy a jövőre nézve 
is. (Zajos éljenzés.)

M a ru sá k  P á l\ T. nagyb. közgyűlés! Részemről a hallottakat csak 
egy irányban akarom kiegészíteni. Nem separatistikus törekvéseket hangoz
tatok, csak részben már elterjedt, részben még elterjedhető balvélekedésnek 
akarom elejét venni és egy kis igazságot kérni: az erősebb testvér bizonyára 
nem fogja ezt megtagadni a gyöngébbtől, (Halljuk !) értem ez alatt a felsőbb 
leányiskolái tanárokat.

Az állami felsőbb leányiskoláknak tudvalevőleg noha már elég régi 
múltjuk van, a törvényben meghatározott jellegük nincs: egyszer középisko
lák, másszor népoktatási intézetek, a szerint, a mint a jóakarat vagy ennek 
ellenkezője klasszifikálja őket. E határozatlanság pedig nem válik előnyére 
sem az intézménynek, sem tanárainak.

Az első felsőbb leányiskola 1875-ben Budapesten szerveztetelt és pedig 
határozottan középiskolai jelleggel. Kifejezésre jutott ez nemcsak a terve
zője szándékában, hanem abban a kijelentésében is a szervezetnek, a mely 
nyilvános jellegű középiskolának mondja, tanáraitól pedig középiskolai tanári 
oklevelet követel. A vidéki felsőbb leányiskolák a pesti mintájára alakultak 
meg s ezzel szervezetük is közös, csupán az administratióban van különb
ség, hogy a budapesti intézet, melynek igazgatója a vidékieknek is tanul
mányi felügyelője, egyenesen a magas ministerium alá helyeztetett, a többiek 
a tanfelügyelő hatáskörébe soroztattak, úgy hiszem azért, hogy az összes 
nőnevelő intézetek egy csoportba soroztassanak. Az említett szervezet 1883. 
és 1885. évi kiegészítései egyfelől meghagyják a «nyilvános középiskola» el
nevezést, másfelől kimondják azt, hogy az igazgatóra és tanárokra nézve 
1883. XXX. t -ez. 2. fejezetében foglaltak a felsőbb leányiskolára nézve is 
•érvényesülnek, sőt a legújabb revisió 1887-ben. bár boldogult Trefort Ágoston 
azon intentiójából, hogy a lánynevelésnek specialis gondot kívánó iránya ne 
vonassák a gymnasiumok és reáliskolák egyoldalú utánzásának veszedel
mébe. kerülte a középiskolára való hivatkozást, azt határozottan megkívánja, 
hogy a felsőbb leányiskola felsőbb osztályaiban középiskolai képesítéssel biró 
tanárok alkalmaztassanak. Minden kétséget kizárólag kitűnik ebből, hogy a 
felsőbb leányiskolái tanárok helyzetének elbírálása nem lehet más, mint a szo
rosan vett középiskolai tanároké. De van még egy adat ennek igazolására: a mi 
javadalmazásunk úgy a fővárosban, mint a vidéken, nem különben szolgálati 
viszonyaink mindenben egyeznek a középiskolai tanárokéval.
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Vájjon szerénytelenség-e, ha óhajtjuk és kérjük, hogy sorsunk a jövőben 
is azokéhoz maradjon hasonló ? (Helyes !)

Megnyugtathatna bennünket, hogy illetékes helyen mindez máris figye
lemben részesült, a mennyiben az utóbbi napokban a magas ministerium pub- 
licatiója ugyanazt az eljárást contemplálja részünkre, mint a középiskolai 
tanárok számára, de szélesebb körben kell ezt terjesztenünk, sőt legyen sza
bad kijelentenem tisztelt kartársaim közt is, hogy balítéleteknek egész serege- 
van elterjedve rólunk, a melyek ellen védekezni nemcsak időszerű, hanem 
mulaszthatatlan kötelességünk.

Két dologra kérem a tisztelt kartársak figyelmét kiterjeszteni. (Hall
juk !) A hírlapokban és a tanügyi sajtóban többször lehetett olvasni az. 
utóbbi időben, hogy az állami felső leányiskolák tanárai közt alig van 
10—20 oki. középiskolai tanár. Ez nem felel meg a valóságnak a múlt iskolai 
év végén nálunk 39 rendes tanerő közűi 26 tanárnak volt középiskolai ké
pesítése. természetesen a budapesti felső leányiskolát is beleértve, a melyet, 
az említett kijelentés czélzatosan mellőz.

Ugyancsak a hírlapokban és a Közlönyben jutott kifejezésre — sőt 
utóbbi helyen ép most hangoztatja egyik tagtársunk azt — hogy a több 
oldalról mutatkozó középiskolai tanárhiányon a felső leányiskoláknál alkal
mazott középiskolai tanárok áthelyezésével lehetne és kell segíteni. Ennek 
kapcsán hivatkozás történik arra a mozgalomra, a melyet a múlt évben pol- 
gáriskolai alkalmazásban lévő középiskolai tanárok indítottak. Erre nézve 
szükségesnek tartom kijelenteni, hogy ebben a mozgalomban nekünk semmi 
részünk sem volt és én részemről nem is vállalok közösséget azzal a törek
véssel. a mely a felső leányiskolái tanár elé a gymnasiumot vagy reál
iskolát tűzi ki vágyának czéljáúl. A felső leányiskolái tanár igen rossz jelét 
adja ügybuzgóságának, ha jelenlegi működő terét tömegesen elhagyni kíván
kozik. Á visszás helyzet, a mely egyik-másik intézetnél a tanári személyzet 
vezetésére alkalmazottaknál néha fennáll, nem elég arra. Egyenesebb esz
közökkel kell küzdenünk, hogy jogos igényeink teljes mértékben megadassa
nak. de nem elpártolni és feláldozni sikereinket, a mi nem jelenthet mást, 
mint a felsőbb leányiskolákra nézve egyenes veszedelmet. Bizonyára nincs- 
a felsőbb leányiskolái tanárok közt egy is, a ki szivén ne hordaná annak 
sorsát, bizonyára nem magam vagyok, a ki hajlamomat követve kerestem 
fel a gymnasiumi kathedra után a felsőbb leányiskolát s a t. nagygyűlés is 
bizonyára egyet fog velem érteni és midőn a nevelés magasabb sikerére- 
nem kevésbbé méltó a mi munkásságunk, mint a többi középiskoláé, támo
gatni fogja tekintélye súlyával azt, hogy a mi működésünk tere is biztosittas- 
sék. Kérem a tisztelt nagyűlést. hogy mondja ki azt, hogy midőn a közép
iskolai tanárság anyagi és erkölcsi érdekeinek emelésére törekszik, egyszers
mind a szorosan vett középiskolák mellett az állami felsőbb leányiskolákat 
és azoknak tanárait is födni, védeni kívánja. (Helyeslés, éljenzés !) (Folytatjuk.).

Állami középiskolai igazgatók külön kérvénye a tanári s 
igazgatói fizetések ügyében. A Budapesten tartott húsvéti nagy
bizottsági gyűlés után, nagy meglepetésünkre, egy új mozgalom indúlt. 
meg a tanári s igazgatói fizetések ügyében. A hozzánk beküldött ira
tokból látjuk, hogy Téglás Gábor t. barátunk egy körlevelet intézett 
a vidéki állami gymnasiumok és reáliskolák igazgatóihoz, melyben, 
körülbelül ezeket mondja : Minthogy a tanárok s igazgatók rangosztályba 
sorozása „bevégzett dolog“, s „mi a tanárgyülés után tudomásunkra 
jutott rangosztály-táblázat szerint annak a veszedelemnek vagyunk 
kitéve, hogy az ötödéves pótléknak számításba vétele nélkül életünk
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fogytáig egy ugyanazon alsóbb rangosztály kötelékéhez rögzítenek“ : 
■ő kész egy kérvényt szerkeszteni, melyben azt kéri, hogy a vidéki 
igazgatók a pótlékok arányában  rangosztályban is emelkedhessenek.

Ezen elv alapján szerkesztődött is két kérvény, az egyik a képviselő
házhoz, a másik a vallás s közoktatásügyi ministerhez, melyet harmincz 
állami főgymnasiumi s főreáliskolai igazgató irt alá. A kérvények előttünk 
vannak és igen fogunk örülni, ha sikert érnek. A kérvényezők hatá
rozottan kimondják, hogy ők ragaszkodnak továbbra is a tanáregyesületi 
kérvényhez és csak ha ennek nem volna foganatja, kérik az ő specialis 
kéréseik figyelembevételét. Ez egészen helyes. Mindazonáltal nehány 
egyéni megjegyzést nem hallgathatok el. Általánosságban bajnak tartom, 
hogy az illető igazgatók a compromissumok terére léptek, ez gyöngíti 
álláspontunkat. A nagygyűlésen megkérdeztük a jelenlevőket, kivánnak-e 
alternativ határozatokat, azaz az elfogadott határozaton kívül olyat is, 
melyben a főhatározat tekintetbe nem vétele esetében állapodunk meg. 
Egyhangú „nem “ volt a felelet. S ez volt a helyes felelet. Mert a mi 
határozatunkat oly föltétlenül jónak tartottuk, hogy ennek erejét nem 
akartuk csökkenteni, a mi most megtörtént. A második megjegyzés az 
■elsővel függ össze. A rangosztálylyal többen a nagygyűlésen is kaczér- 
kodtak, de az igazi közvélemény a nagygyűlésen meggyőzte őket a 
dolog veszedelmes voltáról. A külön kérvények pediglen, minden elvi 
fentartás mellett is, ugyancsak kívánatosnak tüntetik föl a rang
osztályt. Pl. a képviselőházhoz beadott kérvényben ezeket olvassuk :

Mert bármilyen távol álljunk is attól a beteges hivalgástól, mely puszta 
külsőségekben keresi az állás tekintélyét és jelentőségét, sajnos tapasztalatok 
éreztetik velünk: hogy épen vidéki városokban az áliás tiszteletet paran
csoló tekintélye s a közönség becsülése sokkal inkább össze van kapcsolva 
a rangfokozatokkal, mint a főváros fejlett társadalmi életében, s hogy a leg
kiválóbb egyéni tulajdonságok, tudományos vagy társadalmi érdemek sem 
oldhatják fel az egyszer törvényesen megállapított rangfokozatnak sokszor 
kevésbé jelentős osztályokkal szemben is lealázó korlátáit.

Erre több szót nem vesztegetünk; a jövő fogja megmutatni, 
kinek volt igaza, nekünk-e kik a rangosztályozást repudiáltuk, vagy 
azoknak, kik a rangosztályozás elvével compromissumra léptek.

A kérvény concret tartalma az, hogy a vidéki igazgatók alap
fizetése legyen 1800 frt; tehát a VIII. rangosztály legmagasabb foko
zata. Gyönyörű volna, ha megadnák ! Csakhogy a törvényjavaslatnak 
•egyik főprincipiuma az, hogy a rangosztályban a legalsóbb fizetéssel 
kell kezdeni. „A kinevezés rendszerint az illető rangosztály legalsó 
fizetési fokozatába való sorozással történik.“ (5. §. 3. al.) Csak a 
bírákra nézve van kivétel, de náluk is csak a második fokozat, nem 
a legfelső tétetik elsőnek, s ez a kivétel is komoly ellenzésre talált. 
Van-e kilátás rá, hogy az igazgatók számára még nagyobb kedvez
ményt fognak statuálni ? Bár úgy volna ! Ez pedig sarkpontja az egész 
kérvénynek. Ha ezután az 1800 frtos igazgató két ötödéves pótlékot 
kap, lépjen elő a 2000 írtjának megfelelő VII. rangosztályba. További
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két pótlék elnyerése után, lépjen elő a VII. rangoszt. második foko
zatába (2200 frt). A VII. rangosztály utolsó fokozatát (2400 frt) pedig 
már öt év után érje e l ; azaz 25 évi igazgatói szolgálat után legyen 
fizetése 2400 frt, a mi a mostaninál csak 100 írttal több, de mégis aligha 
helyes kívánság. Nem kifogástalan pénzügyi szempontból, mert az 
igazgató, ha előlép s a quinquenniumai megmaradnak, esetleg egyszerre 
200— 300 frtnyi fizetésemelkedésben részesülhet; ennél nagyobb baj 
azután, hogy az igazgatók e kérése rést üt a tanárság kívánságainak 
ama legfőbb princípiumán, mely már is győzelmet aratott, t. i. hogy 
a quinquenniumok függetleníttessenek a fizetésemelkedéstől, különben a 
quinquenniumnak nincs értelme, a mit a kormány is elismert. Helyes 
volt-e tehát olyat kérni, a mi ellenkezik a már elfogadott elvvel ? 
Czélszerű volt-e ily kérelemmel előlépni, melynek semmi, de absolut 
semmi kilátása sincs arra, hogy teljesítsék ? Az egész gyűlésen egyik 
legfőbb panaszunk volt, hogy a quinquenniumainkat tényleg megszün
tetik ; e panasz jogosultsága oly nyilvánvaló volt, hogy a képviselőház 
pénzügyi bizottsága e pontnál félbeszakította a törvényjavaslat tárgya
lását ; a közoktatásügyi s pénzügyminister e pont fölött beható tanács
kozásokat tartottak s megegyezésre jutottak ; a gyűlésünk napját meg
előző napon félhivatalos communiquék jelentek meg a lapokban, hogy 
a korpótlékok függetleníttetnek a fizetésektől; ezzel az örvendetes 
hírrel fogadta a közoktatási minister a gyűlésnek nála tisztelgő tagjait; 
a közoktatási minister úr s az államtitkár a közoktatási bizottságban 
ismételve kifejezték, hogy a korpótlékokra nézve a tanárok kívánságai 
teljesíttetnek: s mindezek után előáll a harmincz igazgató s kéri 
a ministert, hogy ö rájuk nézve jobb, ha ez a főelv nem érvényesül. 
S hasonlót kérnek a tanárokra nézve, a kikre nézve ez nem csak 
haszonnal nem, de még esetleg kárral is járna. Mert a mostani terv 
szerint meglehet, hogy előlépnek is, quinquenniumot is kapnak, a 30 
igazgató kérése szerint csak rangosztályban nyernek. Kárpótlásúl 
azonban kérnek helyi előléptetést, kitűnő igazgatók számára a YI. 
rangosztályt, kitűnő tanárok számára VII-et, úgy mint a bíróságnál a 
létszám 1 0  százaléka számára, a mi természetesen nagyon kívánatos 
volna. De előbb kell gondoskodni a mindennapi kenyérről és csak 
azután a fényes kilátásokról. Én az igazgatók kérvényét, nagy sajnála
tomra, sem szükségesnek, sem időszerűnek, sem czélszerünek nem tartom, 
s még inkább sajnálom, hogy két fontos elv megsértését kívánja. 
Először amaz elvét, melyre a ministerium súlyt helyez, hogy t. i. rend
szerint a rangosztály alsóbb fokozatába sorozzák be a tisztviselőt; itt 
meg kell elégednünk azzal, a mit a bírák elértek; másodszor pedig 
amaz elv megsértést kérik, mely, ha besoroznak bennünket a törvénybe, 
még aránylag a legjobb ránk nézve, t. i. hogy a quinquenniumok függet
leníttessenek a fízetésemelkedésektől, azaz igazán fentartassanak. Egyéb
iránt pedig jobb ránk nézve, ha a törvényjavaslatba nem soroznak be 
bennünket. A mely ruhát nem szabták az emberre, azon hiába igazít- 
gatnak, csak nem illik rá sehogykép. Ezt, íme, itt is tapasztaltuk.
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Végső tanulság pedig mindebből: jobb, ha őszinték vagyunk. 
Mondták volna az illetők a nagy-biz. ülésen, mik az aggodalmaik és 
kívánságaik, s iparkodtak volna bennünket capacitálni. E helyett alig 
szóltak, magukba fojtották gondolataikat, félfüllel hallgattak meg ben
nünket s egyszerre, váratlanul külön váltak tőlünk s külön petitio- 
náltak. Kik tehát azok, a kik nem tudnak országos, egyetemes álláspontra 
emelkedni, a fővárosiak vagy a vidékiek ?

Különben igen jól tudjuk, hogy nem minden aláiró látta is a 
kérvényt, a melyet aláirt, s bizonyára még kevésbé állott mindenki
nek módjában, meglepetésében s elszigeteltségében, a dolgot átgondolni. 
Tanulságos erre nézve a következő levél, melyet liom bauer  Emil 
igazgató irt nekünk. Más vidéki tagtársaktól, tanároktól, még sokkal 
keményebb leveleket vettünk, melyeket azonban nem közlés czéljából 
kaptunk. Rombauer levele így hangzik :

Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Kérem szíveskedjék a „Közlöny“ leg
közelebbi számában következő nyilatkozatomnak helyt adni.

Április hó 24-én Téglás Gábor dévai igazgatótársam egy nyomatott 
körlevélben értesített, hogy a középiskolai igazgatók nevében egy kérvényt 
szándékozik még a minister úr ő Excellentiájának benyújtani, melynek 
föelveit közli, a kezdeményezést azzal indokolván, hogy a tanárok s igaz
gatók rangosztályba sorozása im m ár bevégzett dolog. A körlevél végén 
távirati nyilatkozatra szólíttattam fel, magamévá teszem-e általában a kérel
mezést s beleegyezem-e, hogy ily értelemben nehány a fővároshoz közelebb 
lakozó kartárs a m inister ú r ő E xcellen tiá jáná l jelentkezzék?  Végül fel- 
szólíttatom, hogy e küldöttségben magam is vegyek részt.

E körlevélből arra kellett következtetem, hogy Téglás kartársamnak 
biztos tudomása van, hogy a tanáregyesület kérvénye máris kedvezőtlen 
elintézést nyert, s ez alapon válaszoltam táviratilag a következő értelemben 
(az eredeti szöveg nem áll rendelkezésemre) : készségesen támogatok min
den mozgalmat, mely iskolánknak a tervezett rendezés életbelépte esetén 
kétségbeejtő helyzetén segíthetne, az előzmények után azonban ezen kezde
ményezéstől sem várhatok sikert, Budapestre nem megyek.

E válaszomat Téglás Gábor barátom, sajnálatomra, feltétlen hozzájá
rulásnak tekintette, s kínos meglepetésemre, bár erre felhataíalmazásom 
csak nem ie kéretett, úgy a minister úr ő nagyméltóságának, mint a 
képviselő háznak benyújtott kérvény aláírói között, az én nevem is szere
pel, miért is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy nevem e kérvények alá, 
melyek irányzatát nem helyeselhetem, egyrészt mivel a tanáregyesület 
kérvényével, melyhez hozzájárultam nem egyeztethetők meg, másrészt mert 
az igazgatókat nem tarthatom illetékeseknek, a tanárok érdekében azok 
kifejezett akaratával ellentétben kérni valamit, tudtomon kívül, csak tévedés
vagy félreértésből került.

Ez szolgáljon egyúttal annak is magyarázatául, hogy e kérvények
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egyikén nevem előtt a „dr.“ czímzés áll, mely engem nem illet meg, mely 
czímzés ellen ez esetben annál inkább kell tiltakoznom, mert nevem után 
ugyanott az „s. k.“ betűk is szerepelnek.

Kiváló tiszteletem kifejezése mellett maradtam stb.
Rombauer Em il.

a brassói m. k. állami főreáliskola igazgatója.

Értekezlet a testi nevelés ügyében. Az országos közegész
ségügyi egyesület iskolaegészségügyi bizottsága f. évi május 7-én a 
ministeriumban Berzeviczy Albert államtitkár elnöklete alatt tartott 
ülésében tárgyalta az e végből kiküldött albizottságnak ama kiegészítő 
javaslatait, melyek a leányiskolákra és in terna tusokra  vonatkoznak. 
Az albizottság Fodor József elnöklete alatt működött. A fiú inter- 
natusokat E ru d i B éla  képviselte. Az alábbiakban közöljük a közép
iskolák szempontjából fontos fiú internatusokra vonatkozó javaslatok
nak a bizottság által megállapított végleges szövegezését:

1. Szükséges, hogy minden internatusnak legyen orvosa, a ki az 
intézet testi nevelésére felügyel s az intézet elöljáróságát szakértői taná
csával támogatja. Véleménye meghallgatandó minden kérdésre nézve, mely 
a testi neveléssel kapcsolatos. Az ő felügyeletté alatt állanak az intézet 
növendékei egészségügyi tekintetben, az ő utasításai szerint gondoztatnak 
az egészségesek, az ő felelőssége alatt és rendelkezése szerint gyógy
kezeltetnek és ápoltatnak a betegek. Az intézeti orvos tanácsával szabályoz- 
tatnak a növendékek sétái, kirándulásai, üdülései, játékai, testgyakorlatai 
és egyéb physikai foglalkozásai, valamint táplálkozása. Kívánatos, hogy a 
tömeges nagyobb kirándulásokban az intézeti orvos is részt vegyen. Az 
intézet tisztasága, szellőztetése, fűtése és világítása felett is felügyeletet 
gyakorol.

2. A testi nevelés eszközei az internatusokban jobbára ugyanazok, 
melyek a közép- és leányiskoláknál már felsoroltattak és az internatusok
ban nagyobb mérvben alkalmazhatók.

Ezek a fiúk internatusaiban különböző fokokban, a növendékek testi 
fejlettségéhez képest a következők :

a) testgyakorlatok, játékok, leginkább a labdázás különféle nemei, 
lawn-tennis, gerely- és discus-dobás, nyíllövés; b) vívás vítőrrel és karddal ;
c) katonai gyakorlatok czéllövéssel egybekötve ; d) lovaglás; e) táncz ;
f)  kézügyességi gyakorlatok ; g) úszás ; h) korcsolyázás ; i) séta és tanul
mányi czélokkal is egybekötött kirándulások ; k) a szabadban való moz
gásra nem alkalmas időben játék a termekben (biliárd).

3. Az internatus napirendjét illetőleg fontos, hogy a növendékek az 
iskolában töltött tanítási időn kívül lehető legkevesebb időt töltsenek 
a tanulóteremben. Az iskolai előkészülettel (studium) legfeljebb két órán 
át foglalkozzanak. A stúdiumon kívül a rendkívüli tárgyak (nyelvek, zene. 
gyorsírás, rajz stb.) oktatására szánt idő arányosan és változatosan osztandó 
be, úgy hogy egy-egy napra két óránál több ne essék. Alvásra a korra való 
tekintettel 8—9 óra fordítandó. Ebéd után egy óra teljesen üdülésre szol
gáljon. Hogy ezen időt a növendékek egészen tetszésük szerint tölthessék, 
az üdülés minden meghatározott programm nélkül történjék. Ez alkalmas 
időben a kertben vagy parkban, télen fedett udvaron vagy folyosón tör
ténhetik. Hetenkint legalább egyszer, meghatározott napon, a növendékek 
fiirödjenek. A fiúk havonkint egyszer rövidre megnyirassanak. Fontos az
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egészséges jó táplálék, az étkezés lehetőleg változatos étellap szerint tör
ténjék.

4. Kívánatos, hogy a fiú-internatusokban a hét napjai közül legalább 
kettőn az egész délutánra kiterjedő kirándulások rendeztessenek, össze
kötve gyaloglással, közben játékkal és üdüléssel. Azonkívül lehetőleg 
naponkint egy-egy órát sétára fordítsanak. Az alkalmas hónapokban havon- 
kint legalább 'egy-egyszer egész napra kiterjedő kirándulás rendezendő.

Az országos közoktatási tanács középiskolai szakosztálya 
f. évi május hó 17-én tartott ülésében a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolák 1890/91. 
tanévi érettségi vizsgá la ta iró l szóló ügyiratokat tárgyalta, s az elő
adó összefoglaló jelentését helyeslő tudomásul vette. A tanács tekin
tettel arra, hogy az előadói jelentés sok tanulságot tartalmaz, melyek 
utbaigazítólag hathatnának az intézetekre, kívánatosnak tartaná, hogy 
e jelentés a nevek mellőzésével kinyomassék. Elérkezettnek látná továbbá 
a tanács az időt arra, hogy az érettségi vizsgálati utasítás, mely most már 
9-ik éve van érvényben, az eddigi tapasztalatok alapján revisiónak 
vettessék alá. Felmerült pl. többek közt mind a tanügyi sajtóban, mind 
magában a közokt. tanácsban, továbbá az érettségi vizsgálati kormánykép
viselők értekezletén, hogy a világtörténet legyen ismét a szóbeli érett
ségi vizsgálat tárgya, hogy a magyar-latin pensum helyébe latinból 
magyarra fordítás lépjen, hogy a magyar Írásbelinél csak egy tétel adassék, 
ne úgy mint eddig három, a mi a tanulókat esetleg megzavarja stb. 
E különböző eszméknek megfontolására, megvitatására, számbavételére 
az Utasítás revisiójakor kedvező alkalom nyílnék.

Igazgatói utasítás és fegyelmi eljárás. Az 1883. évi XXX. 
t.-cz. 37. §-a úgy rendelkezik, hogy a minister szabályrendelettel 
állapítja meg azon fegyelmi jogkört, mely a középiskolai igazgatókat 
a tanárok irányában a tanintézetek rendjének és fegyelmi állapotának 
fentartása tekintetében megilleti. Ugyancsak e §. a fegyelmi eljárás 
szabályozását követeli meg. A minister, mint értesülünk, felhívta az 
országos közoktatási tanácsot, hogy a középiskolai igazgatók számára 
való utasításnak, úgyszintén az igazgatókra és tanárokra vonatkozó 
fegyelmi eljárásnak tervezetét dolgozza ki és terjeszsze fel hozzá.

Reformok a debreczeni collegiumban. A folyó évi május 
havában tartott tiszántúli ev. ref. egyházkerületi gyűlés a debreczeni 
collegiumban nem csekély fontosságú tanügyi újításokat vitt véghez. 
Dr. Baczonyi Lajos ez idei akadémiai igazgatónak memorandumából 
kiindulva, elrendelte, hogy a collegium főiskolai része, mely theologiát 
és jogakadémiát foglal magában, végkép két szakra választassék el, 
oly formán, hogy az évenként megüresedő akadémiai igazgatóság
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helyett külön jogi és külön hittani dekanátus fog felállani; az egyház
kerület annál szívesebben beleegyezett e reformba, mert a felállítandó 
dekanátusokban a protestáns körökben annyira óhajtott debreczeni 
egyetemnek külső keretét látja. — Talán ennél is figyelemre méltóbb 
az egyházkerületnek azon határozata, melylyel a gymnasiumban csak 
ideiglenesen fennálló paralell osztályokat állandósította, úgy hogy az 
alsó négy osztálynak mindegyike ezentúl mindig két-két szakaszra 
fog oszlani.

A magyar tanulók országos tornaversenyének végrehajtó 
bizottsága folyó évi május hó 9-én Berzeviczy Albert államtitkár el
nöklete alatt tartott ülésében elhatározta, hogy a koronázási jubilaeum 
alkalmával a fővárosi tanintézetekkel tornaünnepély tartassák. E végből a 
bizottság fölkérendőnek határozta a vallás- és közoktatásügyi ministert, 
hogy Ő Felsége legmagasabb megjelenését a tornaünnepélyen eszkö
zölje ki, a fővárost a versenytér bekerítése s a budapesti jégpálya
társaság igazgatóságát a jégpálya átengedése iránt keresse meg. A 
versenyen csakis hordozható tornaszerek fognak használtatni s így a 
pálya sértetlen fentartásáról gondoskodva lesz. A bizottság ezután az 
ünnepélynek Szedlacsek Lajos, dr. Ottó József és Porzsolt Jenő által 
készített programmját tárgyalta s azt főbb vonalaiban elfogadta. E 
szerint az ünnepély fog állani felvonulásból, szabad gyakorlatokból, 
katonai rendgyakorlatokból, szertornázásból, játékból és versenyből. 
(20— 25 drb ezüst érem-díjjal.) A kivonulás a Károly-kaszárnya ud
varából fog történni. A tornaünnepélyt megelőzőleg egy héttel próba 
fog tartatni. A részletes programm kidolgozása az albizottságnak a 
feladata. Végül néhány módosítással elfogadta a bizottság Szedlacsek 
Lajosnak a házi tornaversenyekre vonatkozó javaslatát. Porzsolt 
Kálmán azon indítványa, hogy a törvényhatóságok hivatalosan kéres
senek fel arra, hogy tanintézeteik ifjúsága számára való alkalmas torna
terekről gondoskodjanak, a kerületi versenyek tárgyalása idejére ha- 
Jasztatott el.

I R A T T Á R .

Rendelet a fürdés és úszás ügyében. (17,466. sz.) Minden alkalmat fel 
akarván használni, hogy a tanuló itjúság testi nevelésének ügye előmoz- 
díttassék, múlt évi november 13-án 81,869. sz. a. kelt rendeletem kiegészí
téséül szükségesnek találom a főigazgatóságnak és a vezetése alatt álló 
középiskolák tanári testületéinek figyelmét arra a fontos szerepre felhívni, 
melyet a testi nevelés körében a fürdés és úszás kiérdemelt. Régi tapasz
talatok bizonyítják, hogy alig van egy ága is a testi gondozásnak, melyet 
az ifjúsággal oly könnyen meg lehetne kedveltetni, s nem szorul külön 
fejtegetésre, hogy mily fontos egészségi tekintetek szólnak a rendszeres 
fürdésnek vagy úszásnak az iskolai élettel kapcsolatos meghonosítása 
mellett.

Ennek daczára több oldalról sajnosán értesültem, hogy még az oly 
helyeken is, hol a természetes feltételek mind megvannak s csupán egy kis
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utánjárásba kerülne a rendes fürdést és úszást a tanulókra nézve lehetővé 
tenni, az illetékes tényezők az önként kínálkozó eszközöket sem ragadják 
meg kellőképen.

Kívánom, hogy jövőben a középiskolai tanári testületek minden alka
lommal buzdítsák a tanulókat arra, hogy a városban levő fürdő-intézeteket 
vagy úszó-iskolákat mentői gyakrabban látogassák. Egyúttal az igazgatók 
is felhivandók, hogy az illető tulajdonosoktól a tanulók számára a lehető 
legnagyobb kedvezményeket iparkodjanak kieszközölni, s a mennyiben a 
városban ilynemű alkalom eddig nem volna, a helyi hatóságokat igyekez
zenek az ügy nagy fontosságára való hivatkozással s a tanulók némi anyagi 
hozzájárulásának kilátásba helyezésével fürdők és uszó-iskolák létesítésére 
rábírni s őket ily intézményeknek közegészségi tekintetben való megbecsül
hetetlen hatásáról meggyőzni.

Végül minthogy részletes tájékozást kívánok szerezni ezen ügy állá
sáról, szólítsa fel a főigazgatóság nevemben az igazgatókat, hogy folyó évi 
május végéig jelentsék be, vájjon eddig is történtek-e a jelzett irányban 
intézkedések, s ha nem történtek, ezen felhívásom következtében mily lépé
seket tettek a tanári testületek a tanulók fürdése és úszása tekintetében.

Budapest, 1892. évi április hó 22-én.
Gr. Csáky.

A koronázás 25-ik évfordulója. (20,425. sz.) A Középiskolai Rendtartás 
21. §-a szerint a rendelkezésem és vezetésem alatt álló középiskolákban a 
koronázás évfordulóján iskolai szünet taitandó, s az intézetek e napot 
iskolai ünneppel szokták megülni.

Minthogy a folyó tanévben a koronázás napja (junius 8 .) különös 
jelentőséget nyer azáltal, hogy e nap Ő csász. és apóst. kir. Felsége, leg
kegyelmesebb urunk megkoronáztatásának 25-ik évfordulója, 'felhívom a 
főigazgatóságot, szólítsa fel a kerületében levő középiskolák tanári testü
letéit, hogy a folyó tanévben a Rendtartás követelte iskolai ünnepnapot 
isteni tisztelettel s a szokottnál nagyobb díszszel és ünnepélyességgel üljék 
meg, s az alkalmat is használják fel arra, hogy az egybegyűlt tanuló ifjú
ságot a hazafiúi erények gyakorlására, a legmagasabb trón és a magyar 
alkotmány iránt való törhetetlen hűségre, a magyar haza szeretetére és 
odaadó törvénytiszteletre lelkesítsék.

A mennyiben az otthelyi ünnepélyességek megkívánják és a vizsga- 
gálatok nem akadályoztatják, megengedem azt is, hogy a szóban levő szünet 
7-ére és 9-ikére is kiterjesztessék.

Budapest, 1892. évi május hó 9-én. Gr. Csáky.

Afrika térképe. 13,315. sz. Afrikának Gönezy Pál és Berghaus által 
szerkesztett iskolai fali térképe az újabb fölfedezések eredményeit nem 
tartalmazván, Hölzel és társa magyar földrajzi intézetet egy új térkép 
kidolgozásával bíztam meg. E térkép a következő czím alatt jelent meg : 
„Afrika iskolai fali térképe. Kidolgozták Kogulowicz Manó és dr. Thirring 
Gusztáv. A térkép nettó árát, vászonra felhúzva, mappában példányonkint 
5 frt 25 krban, pálczákkal 6 írt 25 krban állapítottam meg; bolti ára 6 frt 
25 kr., illetőleg 7 frt 25 kr. A térképhez való magyarázó szöveg 25 kr. 
A térkép a nettó árban csakis a m. kir. egyetemi nyomdától készpénz
fizetés mellett rendelhető meg ; könyvkereskedés útján bolti áron kapható. 
Erről a főigazgatóságot azzal értesítem, hogy a tudomány jelen állásának 
és a tanítás követelményeinek teljesen megfelelő e fali térkép megszerzését 
minden iskolának melegen ajánlja. — Budapest, 1892. május hó 10-én. 
A minister meghagyásából: Dr. K lam urik János, miuisteri tanácsos.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A VÁLASZTMÁNY.

Az 1892. május hó 9-én tartott ülés.
Elnök: B erecz A .,  jegyző: Szerélem hegyi T.

Jelen voltak: Vámossy M . tiszt, tag, dr. A lexander B .,  dr. 
Schnabl В ., M ü lle r  J . ,  D em e L ., В еке Ж , В  er m ü ll  er F ., dr. K áro ly  
G-у. H ., M á rk i S., Sebestyén G-у., dr. Sehm id t A .,  dr. Szem ák J ., dr. 
Szige tvári I , Tom or F .

A napirend megkezdése előtt Berecz Antal elnök mély szomorú
ságának adott kifejezést Baross Gábor m. kir. közlekedés- és keres
kedelemügyi minister halála fölött. Megemlékezett köztudomású nagy 
érdemeiről a kiváló férfiúnak, kitől az ország még oly sokat várt. 
Megemlékezett a boldogultról mint a képviselőház közoktatásügyi bizott
ságának egykori előadójáról és mint a cultusministerium ideiglenes 
vezetőjéről. A választmány meghatottan hallgatta az elnök szavait, 
szomorúságát jegyzőkönyvbe iktatta s az elhunyt iránt érzett mély 
tiszteletének felállással adott kifejezést.

Az elnök ezután a választmány tagjainak éljenzése közben 
üdvözölte dr. Alexander Bernátot, dr. Csenged Jánost és dr. Márki 
Sándort, a választmány tagjait, abból az alkalomból, hogy a m. t. 
Akadémia őket levelező tagjaivá választotta.

Más örvendetes jelenteni valója is volt az elnöknek. Épen az 
ülés közben kapta kezeihez főméltóságú Vaszary Kolos herczegprimás 
levelét, melyben a nagylelkű főpap tudatja, hogy a segélyző alapnak 
200 írt adományt küldött. A választmány jegyzőkönyvileg fejezte ki 
köszönetét nemcsak a kegyes adományért, hanem azért az érdeklődé
sért is, melylyel a herczegprimás az egyesület ügyeit kiséri.

Ezután arról tett jelentést az elnök, hogy a tanári fizetések 
ügyében kelt memorandumot a képviselőházhoz dr. Darányi Ignácz buda
pesti II. kér. orsz. képviselő úr benyújtotta, ő pedig a vallás- és 
közoktatásügyi s a pénzügyminister uraknak és államtitkároknak, továbbá 
a pénzügyi s a közoktatásügyi bizottságok tagjainak s végre még 287 
orsz. képviselőnek megküldötte. Megküldötte a memorandum egy pél
dányát az egyesület protectorának, József Ő cs. és ap. kir. Fenségé
nek is, kérvényünket kegyes figyelmébe ajánlván. Az elnök jelentései 
után a választmány Szemlér Mihály fővárosi ny. tanárnak, a múlt 
évi középisk. kiállítás egyik buzgó rendezőjének, a kiállítási oklevelek 
művészi rajzának szives elkészítéséért és az oklevelek kiállítása körül 
tett szives fáradozásaiért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

A választmány ezután megállapította a közgyűlési előadások 
programmját, melyet e Közlöny más helyén közlünk. Ez alkalommal 
határozatba ment, hogy a két év óta elmaradt közgyűlési szaküléseket
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a választmány föleleveníti, hogy lehetőleg több tagnak adjon alkalmat 
szaktárgyai kérdésében nézetnyilvánításra. Az idén erre jó alkalom 
kínálkozik, mivel Markusovszky Sámuel (Pozsony) és Kiss E. János 
(Budapest) igen érdekesnek Ígérkező előadásokat jelentettek be.

Ezután dr. Szemák István bejelentette, hogy a mivel a választ
mány őt a tanév elején (okt. 26.) megbízta: az ifj. könyvjegyzék 
összeállításával, elkészült annyira, hogy a jegyzék kiadása megkezdhető. 
Eddig ugyanis 750 magyar és 150 német műnek alapos és lelkiisme
retes bírálata van kezei között s reméli, hogy a még beérkező bírálatokkal 
együtt ez a szám 1000 re ki fog egészülni. A választmány a jelen
tést nagy örömmel és köszönettel vette tudomásul s dr. Szemák 
Istvánt felkérte, hogy a könyvjegyzéket, annak összeállításában köve
tett elveit, eljárását és a kitűzött czélt a pozsonyi közgyűlésen tar
tandó előadásban ismertesse. Továbbá elhatározta, hogy a jegyzéket 
kiadja s fölkérte az összeállításban segédkező bizottságot, hogy azt 
nézze át s a jövő ülésnek tegyen róla jelentést.

A választmány végül egy segélytkérőnek 50 frt kamatnélküli 
kölcsönt utalványozott a segélyalapból.

Új tagok: Sólyom Sándorné, budapesti áll fels. leányiskolái 
tanítónő (aj. dr. Károly Gy. H.), Albert József pozsonyi ev. lyceumi, és 
Belányi Tivadar pozsonyi áll. tanítóképző int. tanárok (aj. Pirchala I.) 
és Bündl Ödön soproni áll. fels. leányisk. tanár (aj. Marusák Pál.).

S z. T .

II. A SZAKOSZTÁLYOK.
(A történelem az egységes középiskolában.)

Az I. szakosztály ülése 1892. április 4-én.
Elnök : M á rk i S á n d o r ; jegyző: Szige tvári Iván . Jelen voltak: 

B a lla g i A la d á r  egyetemi tanár mint vendég, B erm ü ller  F erencz, B ró z ik  
K á ro ly , K áro ly  H úgó , F est A la d á r , Köpesdy Sándor , M á rk i S á n d o r , 
I la jn e r  F erencz , R ied l F rigyes , Schill S a la m o n , S tern  Á brahám , 
Szig e tvá ri Ivá n , S zom bathy Ig n á cz , Töreky Gábor, Varga Ottó, Veress 
Ignácz, Zsengeri Sám uel.

Előadást tartott: F est A la d á r  fiumei gymn. tanár ily czímmel: 
A  történelem  a z  egységes középiskolában. Előadását a következőkben 
ismertetjük.

Bevezetésül szól általában a történelem tanításáról, e tárgy fel
adatáról, a melyet különösen abban állapíthatni meg, hogy a múlt alap
ján önálló ítéletre kell nevelni az ifjúságot a jelen és a jövő irányban és 
megismertetni az állam nagy gépezetével. A történelem tanításának nemzet- 
alkotó hivatása van, nálunk pedig még annál fontosabb, mert iskoláinkban a 
nemzetiségek ifjúságát is tanítjuk. A történelem rendszeres tanítását azon
ban előzze meg a mese, a mint ez megelőzi magát a történelmi tudást is. 
Áttérve a tananyagra, a mostani tantervből elfogadja azt, hogy a történe
lem a III. osztályban kezdődjék és pedig föltétlenül a nemzeti történelem
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mel. Nagy szerencsének tartja, hogy módunkban van nemzetünket még az 
államalkotás kezdetén mint nomád népet mutatni be, mert a gyermekeket 
a történelem egy korszaka sem tudja annyira érdekelni, mint ez, a minek 
lélektani alapja az, hogy a serdülő kornak serdülő nemzet felel meg. A
III. osztály anyagánál fölmerül a kérdés, hogy fölvegyük-e ez osztályba 
az egész magyar történelmet úgy, mint jelenleg van. E kérdésre hatá
rozottan nemmel felel. Történelmünk kezdetétől napjainkig nemzetünk át
alakulása oly roppant nagy. hogy az egész történelem tárgyalása egyfoly
tában rövid idő alatt a gyermek felfogásában okvetetlen zavart okoz, a 
sokféle államformát nem tudja áttekinteni. Azt ajánlja tehát, hogy a III. 
osztályban, mint a történelemtanítás első évében, ne tárgyaljuk egyszerre 
az egész hazai történelmet, hanem csak egy részét. Véghatárul iegalkal- 
masabban M átyás kirá ly  halála kínálkozik, mert egyrészt ez összeesik a 
középkor végével, másrészt a tanuló ily módon egy nagy és hatalmas 
alaknak és a magyar nemzet legdicsőbb korszakának hatása alatt fog 
állni; így tehát szerinte egy időszak anyagát ki kell bővíteni egy egész 
évre. Az így nyert időt az intézmények és a szomszéd népek bővebb tár
gyalására kell fordítani.

A IV. osztály anyaga az ó-kor maradjon, de kiterjesztve egész a 
népvándorlásig. Részletesebben kell tárgyalni a hazai római leleteket. Az
V. osztály a népvándorlással kezdődjék, a külföldi népeket a szerint kell 
tárgyalni, a mint velünk érintkeztek. AVI. osztály az Újkor. Itt egyszerre 
kell kezdeni a hazai történelmet a külfölddel, a melylyel szorosan össze
függ. Az anyag bővül, de viszont nem kell napjainkig vezetni csak 
Amerika fölfedezésétől a franczia forradalomig. A VII. osztály a franczia 
forradalommal, mint legalkalmasabb határral kezdődik és tart napjainkig. 
Ez tölti ki az 1. időszakot, azután következik a polit, földrajz, statisztika 
és a nemzetgazdaság elemei. A mi ezután következik, arról még nem 
tudni, hogy egy vagy két osztály lesz-e. Ha 9 osztályú lesz az egységes 
középiskola, azt óhajtja, hogy a Vili. és IX. osztály liceális jellegű 
legyen, átmenetül az egyetemre. Ez esetben a tanárok között is klilömb- 
ség lenne. Talán elérhető lenne az, hogy ellenkezőleg a mostani áramlattal, 
mely a vidékről a fővárosba történik, a fővárosi kiválóbb középiskolai 
tanárok a vidékre törekednének líceumi tanárnak. A történelmi tanítás e 
fokon szintén átmenetül szolgáljon az egyetemre. Olyan könyvre van szük
ség, mint jelenleg a Varga Ottóé, a melyről különösen mint kommentárról 
nagy dicsérettel szól. A tananyag itt napjainkig terjed, a világtörténelem
ből azonban csak annyi vétessék föl, a mennyi saját történelmünk meg
értésére szükséges. Ha e két osztály reál és humán szakra oszlik, a reál
irányban inkább a fölfedezések és találmányok történelmével kell foglal
kozni, a humán irányban pedig Magyarország oknyomozó történelmével.

A nemzetgazdaság ne legyen külön tudomány, mert mint ilyen, az 
egyetemre való. Befejezésül az előadó kitérjeszkediк arra, hogy az érett
ségi vizsgálaton, a mikor a tanár a jelöltek egy részéről már biztosan tudja, 
hogy alsóbb fokú hivatalnoki pályára lép, felsőbb tudományokkal tehát 
nem fog foglalkozni, mégis ugyanazon anyagból kénytelen ezeket is meg
vizsgálni, mint a kik egyetemen fogják folytatni tanulmányaikat. Ezt ő 
visszásságnak tartja.

Az előadó után felszólal Varga O ttó ; örömmel fogadná ő is, 
hogy а III. osztályban a magyar történelemnek csak egy része tár- 
gyaltassék, de úgy hiszi, hogy a teljes tárgyalásra azért van szükség, 
mert a négy alsó osztály némileg egészet képez és а IV. osztály után 
nagyon sokan elhagyják a középiskolát. A középkor tárgyalásában 
a nemzeti szempontot nem tartja eléggé vezéreszmének, mert itt a 
három nagy eszmét; a császárság, kereszténység és hűbériség eszméjét
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kell feltüntetni. Feltétlenül kivánja, hogy a felső osztályi magyar tör
ténet tanítására több időt adjanak, mert a mai nevetségesen csekély. 
Kivánja azt is, hogy a politikai földrajz érettségi vizsgálat tárgya 
legyen.

Dr. Szige tvári I v á n :  Ha Varga Ottó csak azért kivánja a magyar 
történelem befejezését, mert a IV. osztály után sokan elhagyják az 
iskolát, ezt lehet pótolni a magyar nyelvi olvasókönyvben, mely az 
alsó osztályokban eddig is tartalmaz történelmi olvasmányokat.

F est A la d á r  előadó Varga Ottónak megjegyzi, hogy a közép
iskola nem válik két részre, a IV. osztálylyal nincs befejezettség. Nagyon 
helyesli a megoldás azon módját, a mit Szigetvári ajánl, ilyen módon 
legjobban be lehet mutatni a Mátyás utáni korból azon kiválóbb 
hősöket és hőstetteket, a kik az ifjúságot leginkább érdeklik. A közép
kor tárgyalásában e nemzeti eszmét úgy érti, hogy Magyarország ne 
kiinduló pont legyen, hanem végczél.

Dr. B a llag i A la d á r  egyetemi tanár, a ki mint vendég volt 
jelen az ülésen, nagy elismeréssel szól az előadásról, különösen azon 
gyönyörűen indokolt javaslatért, hogy Mátyással végződjék a tananyag. 
Ez egy eszméért is már hálát érdemel az előadó.

Dr. M á rk i Sándor  elnök szintén nagy elismeréssel szól az elő
adásról. Készéről azt kivánja, hogy a világtörténelem is az érettségi 
tárgya legyen. Ezzel az előadónak köszönetét mondva, az ülést bezárja.

(A mathematika az egységes középiskolában.)

A II. szakosztály ülése márczius 21-én.
Jelen voltak : M ü lle r  J ó z s e f  elnök, dr. В еке M anó, Bogyó S., 

B o zó ky  E .,  Czógler A .,  D ie tz  L . ,  Dem e L ., G rünw a ld  I ., H ornischek  
H ., K öpesdy S ., K iss E . I . M a m i tz  B ., P ápai K ., B e i f  J .,  S za jk a y , 
Szom batiig  J .  S zte rény i H .

D r. В еке M anó  tart előadást ezen a czímen : „A  m athem atika  
a z  egységes közép isko lában“.

Foglalkozik a mai mathematikai oktatás hibáival és különösen há
rom pontba foglalja ezeket össze:

1. A mathematikai oktatás nem fejleszti ki eléggé a számérzéket. 
Ezt úgy érti, hogy nem fejlődik a tanulóban eléggé az érdeklődés a kör
nyezetnek, a természeti tüneményeknek stb. számbeli viszonyainak felfo
gása iránt s nem fejlődik ki a képesség e számbeli viszonyoknak tisztán 
logikai összekapcsolására. Nem a számolási gyakorlat hiánya miatt panasz
kodik. Ez mechanikus dolog, a mit elsajátít az ember, ha szüksége van 
rá; csak is a miatt, hogy a számítás nem illeszkedik bele egyéb gondol
kozás! functiókba; pedig a számérzék az. a mi később a statisztikai s 
nemzetgazdasági felfogásra vezet, a mi érdeklődést kelt az egyénben az 
élet számbeli viszonyai iránt, a rendszeretetre, a házi és gazdasági élet 
helyes alapvetésére vezet.

2. A második hibája, hogy nem fejleszti eléggé, különösen a gym- 
nasiumban, a térszemléletet. Ennek okát leginkább abban látja, hogy a 
stereometriai tanítással mostohán bánik a gymnasiumi tanterv, pedig ez
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fejleszti a térszemléletet. Bővebben nem utal e bajra, a következő előadás 
úgyis ezzel foglalkozik.

3. A mathematikai oktatás harmadik és legfőbb hibája, hogy épen 
úgy, mint a számtani oktatás, sokszor oly messze van a tanuló ismeret
körétől, hogy az előbb említett számérzék nem fejlődik ki, úgy a maga
sabb mathematikai oktatás is oly messze van a tulajdonképeni materialis 
tartalmától, a melyre az emberiség a mathematikát alkalmazta, hogy nem 
fejlődik ki a mathematikai gyakorlati érzék. A mathematikai abstractiók 
magukban nem oly fontosak, mint sokan hiszik, mert formális képzést 
minden tárgy nyújthat és formalis képzés materialis tartalom nélkül nem 
is képzelhető. Mikor a technikus mathematikai ismereteinek hasznát veszi, 
vagy mikor a természettudományokban alkalmazzuk, akkor az előttünk 
levő tünemény mathematikai oldalát kell kidomborítanunk, a tüneménynek 
mintegy vázát kell előállítani, melyről hiányzik minden, a mi nem tartozik 
a mathematikai felfogás körébe : a tüneményre magára nem alkalmazható 
a mathematika, mindig csak annak egy schemájára. Ilyen scheinák készí
tése, vagyis a tüneménynek felbonczolása és mathematikai oldalának ki
választása egy oly psychikai functio, a melyet csakis úgy lehet elsajátí
tani, ha megszoktuk a mathematika gyakorlati alkalmazását és nem élünk 
mindig az abstractiók világában.

E felsorolt hibák orvoslására szükségesnek tartaná, hogy 1. a szám
tani oktatás ne szorítkozzék az alsó három osztályra, mert tulajdonképen 
ez fontosabb, mint a többi mathematikai studium ; de ezt nem úgy érti, 
hogy az algebrában számbeli helyettesítéseket végezzünk, mert ez csak a 
mechanikus ügyességre vezet, hanem úgy, hogy soha se alkalmazzunk más 
módszert a fe ladat megoldásánál, ha ez közönséges szám tani okoskodással 
végezhető el, és hogy minden stúdiummal kapcsolatban szerepeljen a szám
tani viszonyok felfogása; így pl. ott, a hol a politikai földrajz statisztikai 
dolgokkal foglalkozik, mindig ebbe vágó számítások is szerepeljenek ; 
2 . maga a számtani oktatás a tanuló ismeretkörébe vágó és azt fokozato
san bővitő anyagon végeztessék, a mint már több évvel ezelőtt itt a szak
osztályban megbeszéltetett és 3. a számtan ne alkalmazzon más eljárást, 
mint a mit a tiszta józan ész parancsol, a regulákat szorítsuk a mini
mumra. Az algebra aztán összeállíthatja a formális eljárásokat sőt czél- 
szerü, ha abból indul ki és azután tér át magukra a műveletek formális 
tárgyalására és végre 4. az új középiskolában a tulajdonképeni számtani 
oktatást nem három, hanem négy évre tenné, a negyedikben hozzátoldva 
az algebrából annyit, hogy megszokja a tanuló a betű használatát, úgy, 
mint ma teszszük a kamatszámolásnál, más problémáknál is. Hogy a szám
tanból mindazt, a mi nem tartozik a tanuló ismeretkörébe eső dolgok 
számbeli viszonyainak felfogásához, vagy a melyek csak formális anyagot 
képeznek, elhagyná és ez által a számtant könnyebbé és sikeresebbé tenné, 
azt felesleges « szakosztályban hangoztatni. A rövidített szorzást is osztást 
azonban a Czógler kartárs ur előadása alkalmából hangoztatott okokból 
megtartaná.

Az algebrai oktatás anyagát redukálni kell és minden veszély nél
kül lehet. Csakis arra kell törekedni, hogy a számtani ismeret megerősödjék 
és csak a másodfokú egyenletig bezárólag tárgyalandó a mai tananyag. 
Néhány formális dolog, mint pl. a négyzet és köbgyökvonás regulája el
hagyandó, helyébe a közelítő megoldás módja teendő, a melyet magasabb 
fokú egyenletek esetében is használhatunk. Még az imaginarius számra vo
natkozó műveleteket is kihagyná és az imaginarius gyököt egyszerűen 
mint lehetetlen megoldást fogná fel. A számfogalom kibővítése a complex 
számok által a szorosan vett mathematikai stúdiumok tárgya legyen.

A geometria tanításánál a főkérdés a körül forog, hogy a mai 
euclidesi geometriai methodus megtartandó-e vagy nem ? A mennyiben ez 
a methodus az egyszerűről vezet az összetettebbhez, annyiban a közép
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iskolai tanításnak sokáig egyedüli helyes módja lesz ; de a geometriának 
nem szabad háttérbe szorulnia a logikai menet elől. A tételeket egymással 
szorosabb geometriai, nem logikai kapcsolatba kell hozni, a homographia 
elvét érvényesíteni kell a mennyire lehetséges. Ha ismeretes egy tétel a 
metszőkre, nem kell külön levezetnünk az érintőre, a négyszögből követ
keztethetünk a háromszögre stb. Az elemző geometriát szükségesnek tartja 
s általában a geometria és algebra között szorosabb kapcsolat létesítendő ; 
a kúpszeletek analytikai módon ismertetendők egyrészt, mert ezzel egy 
geometriai módszert mutatunk be, másrészt, mert ez idomok tulajdonságai 
igen érdekesek. A geometria e tekintetben is leiró legyen. Ezt úgy érti. 
hogy a geometriai idomok tulajdonságainak vizsgálata vezessen rá a téte
lekre, a természet,tudomán37okban követett eljáráshoz hasonlóan. A szer
kesztés mindig együtt járjon a számítással. A mai anyag jelentékenyen 
redukálandó s a mi nem vonatkozik az idom fontosabb tulajdonságaira, ki
hagyandó. A goniometriai tételek egyszerűsítendők, a trigonometriából 
megelégedhetünk a derékszögű háromszög megoldásával, a goniometriai 
függvények számértékeivel kell számolnunk, nem pedig e számérteitek loga- 
rithm usaival. Ezt a logsin stb. táblázatot egészen ki kellene küszöbölni; 
mert a tanulóra sokszor zavarólag hat és mechanikussá teszi az eljárását, 
háttérbe szorítja a gondolkozást.

A legfontosabb kérdés, hogy mi módon hozzuk közelebb a mathe- 
matikai tanítást a gyakorlati élethez ? Ez a kérdés összefügg a mai tanár
képzés hibáival, melyekre az előadó tüzetesen kiterjeszkedik. A tanárvizs
gálati szabályzat igen magas követelményekkel lép a jelölt elé, oly köve
telésekkel, melyeknek alig felelhet meg egy-kettő és ha meg is felel nekik, 
még semmi garantiánk sincs az iránt, hogy az illető jó középiskolai tanárrá 
válik. Kimutatja a hivatalos jelentés nyomán, hogy több négy évig tartó 
cyclusban nem is szerepeltek az egyetemeken azon disciplinák, melyek a 
tanárvizsgálati szabályzatban előirvák, kimutatja, hogy a legminimálisabb 
számítással is az önmunkásságon kívül hetenkinti 35 órára volna szüksége 
a jelöltnek, bőgj7 mathematikából és physikából csak hallgathassa azokat 
a tárgyakat, a melyeka szabályzatban foglaltatnak. Nézete szerint a tanár
képzés mai módjának legfőbb hibája, hogy nem tanulja meg a jelölt azt, 
a mire neki a középiskolában szüksége van. Nem úgy érti, hogy a közép
iskolai mathematikai anyaggal foglalkozzék — ámbár ez sem válnék ká
rára egyiknek-másiknak — hanem azt, hogy a jelölt foglalkozzék azon 
stúdiumokkal, a melyek a mathematikát és physikát alkalmazzák. A közép
iskolai tanítás a tapasztalatból indul ki és a gyakorlati alkalmazás által 
erősödik meg ; tehát szükséges, hogy a tanár előtt ismeretes legyen azon 
ismeretanyag, a melyből kiinduljon és az, a hol alkalmazza. Azt követelné, 
hogy az a jelölt, a ki hivatva lesz számtant tanítani, hallgasson statiszti
kát, nemzetgazdaságtant, politikai és kereskedelmi számtant, hogy tudja, 
mely téren nyer alkalmazást a számtani ismeret, hogy ezáltal olyan inetho- 
dust alkalmazhasson, a mely beviszi a tanulót abba az ismeretvilágba, a 
melyben a számtannak igazi rendeltetése van. A geometriát tanító tudjon 
geodesiát, s tudja a mérnöki tudomány elemeit, hogy lássa maga előtt leg
alább nagyjában a gyakorlati czélt, hogy ne legyen a tanítása meddő. A 
physika tanára tudja a gyakorlati mechanikát, graphostatikát, technikai 
physikát, elektrotechnikát stb. Azt követeli tehát, hogy a szabályzatból, 
ha majdan szóba kerül az átalakítása, töröltessék a sok elmélet és a kö
zépiskolákra készülök az említett gyakorlati irányban nyerjenek kiképzést. 
Az, a ki érdeklődik a dolgok iránt, majd foglalkozik azokkal a fejezetek
kel is, a melyek csak a tudós foglalkozáshoz szükségesek; de a közép
iskola szempontjából nemcsak nem szükségesek ; de károsak.

Ha tanáraink ilyen módon képeztetnek, akkor létesítenek contactust 
a gyakorlat és elmélet között, akkor lehet csak arról beszélni, hogy a

Ő5



770

mathematikát olyan tárgyi körökön tanítsuk, mint a milyeneket a szám
tanban meghonosítottunk !

B o zó ky  egyetért az előadóval; de azt hiszi, a számérzék hiá
nyát kissé sötét színekkel rajzolta; azt hiszi, hogy a tankönyvekben 
van a hiba. A számtannak a IV. osztályba való átvitelével nem ért 
egyet, de a folytonosságot kivánja. A II. osztályból a III-ba kellene 
egy órát áttenni. A gyakorlati szempont hangoztatásában sok igazság 
van; de hivatkozik H ankelre , a ki azt mondta, hogy a mathematikát 
m agaért is kell tanítani.

Gzógler is azt hiszi, hogy a számérzék kifejlődik, ha a tanuló 
a körébe eső dolgokon gyakorolja magát. Tapasztalásból tudja, hogy 
minő érdekessé válik a tanulókra nézve a tanítás, ha olyan dolgokon 
tanitjuk őket a számolási eljárásokra, a melyek a tapasztalata körébe 
esnek. A térszemlélet hiányát a reáliskolában nem tapasztalta. A ta
nítás igazi czélját csakis a kellő gyakorlattal kapcsolatban lehet elérni, 
azért a tanítás gyakorlatiasabbá tételét ő is igen kívánatosnak tartja.

M a u r i tz  szerint csak a részletekre lehet egy-két észrevételt 
tenni, az általános elvekkel teljesen egyetért, ezek oly eszmék voltak, 
melyek felkeltik a gondolkozást mindenütt, nem csak nálunk. A szám
érzék felébred, ha oly dolgokra alkalmazza a tanuló, melyek érdeklik. 
A IV-be nem kell átvinni a számtant; de folyton ébren kell tartani, 
mert csak szunnyadoz : a latin-görög órán, a történelemben stb. kell oly 
dolgokra figyelmeztetni, melyek a számérzéket fejlesztik. A tananyag 
reductiójávalnagyjában egyetért. Atérszemlélet areáliskolákban elég élénk.

Bogyó tapasztalásból tudja, hogy igen kevés érettségit tett ifjú 
tud jól számolni, hogy kevésben van számérzék. Ha eltér a problema 
azon formától, melyben a tanuló megszokta, akkor nem boldogul.

K iss E . Já n o s  szintén örömmel hallgatta az igazságos kritikát 
a mai tanítás felett és az azon alapuló tervezetet. A számérzék hiá
nyát ő is tapasztalta s azt hiszi, a fejszámolás elhanyagolása az oka. 
Egyetért előadóval a számtannak a IV. osztályba átvitelére nézve. 
A politikai számtan és a nemzetgazdaságtan ismeretét ő is igen fon
tosnak tartja.

S z te rén y i H ugó  is tapasztalta, hogy a chemiában a legegysze
rűbb feladatok is nehézséget okoznak a tanulónak. A tanárképzésre 
vonatkozólag felhozottak általában alkalmazhatók más tárgyaknál is. 
Az előadó röviden reflectált a felszólalók megjegyzéseire, az elnök 
köszönetét mondván az előadónak, az ülés véget ért.

III. A K Ö R Ö K .
(A leányok középfokú tanításáról.)

A fiumei kör. Befejezés a VIII. füzetből (651 1.). Pap J ó z s e f  
felolvasása a leányok közép fokú  tanításáról.

Áttekintést nyújt a most forrongó «по-kérdés» mozgalmairól, utal 
azoknak társadalmi és paedagogiai jelentőségére; párhuzomat von a két nem 
psychologiája közt ; kijelenti, hogy a nők munkaerejét a mi terünkön sem
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méltatjuk még kellőképen, magasabb női szakoktatásunk lassú tempóban 
mozog előbbre, tanítónő is aránylag nálunk van legkevesebb, a pár havi 
kurzusra összeszorított női kereskedelmi tanfolyamok iránt a kereskedők bi
zalmatlanok, háztartási-iskolákról szó is alig lehet, pedig ez a hiány ethikai 
természetű gyarlóságokat is involvál: hány megy «pinczérnő»-nek sokszor a 
legjobb családok leánygyermekei közűi is, mert a tulajdonképeni női szak
oktatás rovata egy-két tétellel ki van merítve; rendszeres nőnevelésünk még 
sokkal újabb intézmény, semhogy szánalomra méltó jelenéért egy elvont 
fogalmon, a megkésett korszellemen kívül egyebet vádolhatnánk.

Felolvasó szerint tartósságra nem tarthat számot az a legujabbi ren
delkezés, mely a két középfokú (polgári leány- és felsőbb leányiskola) közt 
alig tesz különbséget; a két iskola egymástól eltérő, praegnánsabban kifeje
zett, önálló tanczélt kiván meg. mert a két iskolának nem egy a hivatása, 
külön egyéniséget kell mindkettőnek adnunk. Legyen a polgári iskola gya
korlatibb, mert a szegényebb osztály rá van utalva a kenyérkeresetre ; a
IV. osztály mellé állíttassanak háztartási és kézimunka-tanfolyamok délutáni 
tanítással. A felsőbb leányiskola tegye fölöslegessé a jobbmódú uricsaládok 
gyermekeinek az eddigi kozmopolita, vagy zárdái és nem ritkán nemzetietlen 
magánnevelését.

A klassikus nyelvek kivételével, bármely más tantárgyat taníthatunk 
a leányoknak, csakhogy nem nekik való a polihisztorság: az evvel való 
h iva lkodás neveli a «kék-barisnyásokat.» Itt a módszer inkább elemi szem
léltető. inkább analytikus mint synthetikus, de a nagy óvatosság mellett ne 
kiszárítva, «kislibának» való adagokba sajtolva, gyémánt dióhéjban közöljük 
velők a tudományt, mint a hogy azt leányiskola- iankönyviróinknak túlságo
san «humanus» nagy része teszi, mert a leánygyermeket nem attól kell 
féltenünk, hogy keveset tanul, hanem attól, hogy a sok tanulásban megeről
teti magát.

A tanulás legkárosabban hat a leányokra 13—16 éves korukban; e 
phisiologiai jelenség méltánylása végett szállította le, nagyon helyesen a 
mostani tanterv a heti órák számát 28-ra. de ennyi is sok : a nagyvárosi 
ideges, túlérzékeny leánygyermeknek, a kit sem öröklött dispositio, sem a 
szabad természet ölében űzött edző játékok nem óvhatnak meg eléggé ettől 
a modern járványtól, e korban minél kevesebbet kellene az iskolai padokban 
gubbaszkodniok. A nemi fejlődésre még mindig nem vagyunk kellő tekintet
tel ; kevés a köszönet abban a napi 4—5 órás rendszeres iskolázásban, a 
mire a leányt a fejlődés legkényesebb stádiumában a fiúiskolák kaptafájára 
rákényszerítjük; attól a pár órai többlettől nem várunk akkora jó hatást, 
mely a szerves élet evolutiójának legkisebb megháborítását is meg tudná 
velünk bocsájtatni. Naponként négy órai tanulás elég lenne a felsőbb leány
iskolában, a polgári iskolában pedig legfeljebb öt óra, de a nap délelcttjére 
és délutánjára felosztva, ezért szívesen feláldoznék amott a franczia nyelvet 
csak fakultativ tárgyként fogadnék be, az angol nyelvnek pedig épenséggel 
nem adnánk ott sem helyet; a polgári leányiskolában a fakultativ tárgyak 
közűi törülnők a francziát, az idegen nyelvek közűi rendes tárgynak elég 
lenne a német nyelv is, de irodalom nélkül. Ma már csak előítélet az. hogy 
a magyar leánynak párjával kell idegen nyelveket tudni; társadalmunk 
teljes megmagyarosodásának közel jövőjében annyira hiszünk, hogy maholnap 
csak «chic»-kérdéssé vékonyodik náluk az idegen nyelvek kérdése, de nem 
életszükségi. Legyen a torna meg az ének tanítása intenzivebb. A két közép
fokú leányiskola évfolyamainak jelenlegi számát (4—6) változatlanul fentar- 
tandónak tartja.

Sem az egyetemi, sem a polgári, sem az elemi iskolai képesítést egy
magában nem tartja elegendőnek és alkalmasnak a polgári vagy felsőbb 
leányiskolái tanárságra. Bármily nevű képesítéstől megtagadja azt a jogot, 
hogy itt egyik a másiknak a rovására, több előjogot praeoccupáljon ; maga az 
oklevél nem nyújt biztosítékot arra nézve, hogy valaki jó leányiskolái tanító
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legyen; a fő a rátermettség, az egyénnek külön arravalósága. A leányiskolái 
tanítás fentebb érintett módszeréhez, a melynél a tudás anyagának tovább- 
közlésre nem reflektáló fölöslege csak másodsorban jön tekintetbe, mégis 
közelebb áll a népoktatási tanítóképzőké, mint az egyetemé. Vegyük a leány
iskolák tanítóit onnan, a hol találjuk őket, tekintet nélkül a diploma nevére, 
a mely különben is legföljebb csak a potentiális, de nem a kifejtett erők 
bizonyságlevele ; az alsóbb fokúnak minősített képesítés embereit itt a leg
kisebb veszély nélkül feloldhatjuk a praedestinatio alól, mely őket oklevelük 
alapján valamely alsóbb tanítókategóriába leszorítja; itt bízvást nyithatunk 
szabad teret az egyén tehetségeinek szabad kifejtésére, bizvást apaszthatjuk 
azoknak a conventionális előfeltételeknek a számát, melyek a tanítóén) bér 
boldogulását ma még annyira megnehezítik. Felolvasó ezért üdvözli örömmel 
tanügyi kormányunknak azt a valóban szabadelvű eljárását, hogy mostaná
ban a felsőbb leányiskolái tanárok kinevezésénél szabad versenyt nyit s a 
kinevezést nem egy diploma nevéhez köti, hanem az arravalósághoz.

A leányiskola nem lehet el tanítónők nélkül, kivált az olyan leány
iskola, mely nem magas didaktikai czélt tűz ki maga elé; tanárok és tanító
nők vegyesen alkalmazandók; a tanítónőre inkább olyan tantárgyakat bíz
nánk, a melyekből a szemléltetés minden fáradság nélkül kibontja az igaz
ságot, a hova nem kell nehéz számítás, fárasztó utánjárás ; azonkívül őket 
tisztelnők meg a leánygyermekek magaviseletének kiváló gondozásával, fel
ügyeletével. A hazai nyelv és irodalom és történelem tanítását nem biznók 
az olyan tanítónőre, a kiben a nemzeti öntudat, az idegen nyelvekbe való 
belekóstolgatás miatt, nem tudott megszilárdulni, mert a hazai rovására 
könnyen túlbecsülheti az idegent.

Czélszerű volna más törvénynyel szabályozni a leányok középfokú 
tanítását. Öt évi idő kirostálhatta már szervezetünkből, a mi nem belevaló; 
a mi jóra pedig azóta rájöttünk, láttassák el minél előbb a törvény határo
zottságával. A mostani szervezet nem írja körül szabatosan a felsőbb leány
iskolák felügyeletét; vagy hagyassanak meg a királyi tanfelügyelőségek alatt, 
vagy helyeztessenek külön ministeri biztos, illetőleg a felsőbb leányiskolák 
külön királyi főigazgató alá, de egyenrangú, egymás «mellé» állított ható
sággal, meg nem osztott működési körrel; nincs ratió a mostani szervezet 
3-ik szakaszának első kikezdésében, a mely a felsőbb leányiskola két felső 
osztályából a polgári iskolai képesítésű tanárt méltánytalanul kizárja, holott 
az u gyanazon  tantervvel bíró polgári leányiskola 5—6 . osztályát is ő 
tanítja; teljesíttessék a 30 középiskolai képesítésű felsőbb leányiskolái tanár 
közűi azoknak a kívánsága, a kik innen középiskolákba kérik áthelyezteté- 
süket; törvény mondja ki, ne csak az ususra legyen bizva, hogy a felsőbb 
leányiskolái tanár is az állami középiskolák tanáraival a nyugdíjazás tekin
tetében egyenlő elbírálás alá esik; még vagy húsz városra nézve tegyen 
kötelezővé a törvény felsőbb leányiskolák felállítását; az újonnan összeállí
tandó tanterv legyen a mostaninál is nagyobb tekintettel a sajátlag nemzeti 
tantárgyakra, melyek a franczia nyelv javára eddig feltűnő megrövidülést 
szenvednek ; juttasson a helyett több órát az éneknek és a tornának, dolgoz
tassanak ki módszeres utasítások.

Gross L eopold ina  azt jegyzi meg a felolvasásra, hogy véleménye 
szerint kétféle középfokú leányiskolára nincs szükség, annál kevésbé, 
mert a polgári és a felsőbb leányiskolák tanterve jóformán ugyanaz 
s e két iskola, mondhatni, csak az elnevezésben különbözik egymástól. 
Nem járul a felolvasónak ahhoz a véleményéhez, mely szerint az idegen 
nyelvek tanítását korlátozni kellene oly módon, hogy csak a német 
legyen kötelező tárgy, a franczia nyelv rendkívüli tárgyként tanít
tassák, az angol nyelv pedig egyáltalán kimaradjon a tantervből, mert
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ez azt eredményezné, hogy a szülők ismét külföldi nevelőnőkre bíznák 
leányaik nyelvtanítását. Végre a felolvasóval szemben abban a véle
ményben van, hogy a tanítónők nemcsak némely, hanem bármely tárgy
ban legalább is annyi eredményt képesek felmutatni, mint a férfi
tanítók.

K örösi Sándor  arra vonatkozólag tesz észrevételt, a mit a fel
olvasó a qualificatióról mondott. Ha nem kívánnánk qualification 
akkor a folyamodók képzettségéről semmi garaneziánk nem volna s a 
kinevezéseknél, a tanári állások betöltésénél pusztán a személyes 
ismeretség s a protectió volna irányadó. Oly módosítással tenné 
magáévá a felolvasó véleményét, hogy eredetileg alsóbb fokú képesí
téssel biró egyének, ha magukat — bár magánúton is — tovább
képezik, magasabb fokú képesítést — oklevelet — is szerezhessenek 
maguknak. Ennek lehetősége ez idő szerint sok esetben ki van zárva.

D r. JBerghoffer J ó z se f az idegen nyelvek tanítását a felsőbb 
leányiskolákból teljesen száműzné, ha pedig ez előítéletekkel talál
koznék, a franczia nyelvnek adna előnyt a német felett. Elérkezettnek 
tartja már ugyanis annak az idejét, hogy a nemzeti nőnevelés útján 
egy legalább női részében teljesen nemzeti társadalom megteremtésén 
fáradozzunk. Teljesen elégségesnek mondja, ha férfiaink érintkezhetnek 
a külfölddel a német vagy franczia nyelv révén. Társadalmunk szebb 
és nagyobb fele épen az idegen nyelvekben való járatlanságával fogja 
a nálunk megtelepedett idegenek megmagyarosodását elősegíteni. Kü
lönben nemzetiségi vidékeinken magától értetődik, hogy a nők az illető 
nyelvet gyakorlat útján annyira megtanulják, hogy Pozsonyban németül, 
Trencsénben tótul, Balázsfalván románul és Fiúméban olaszul társa
loghatnak magyarul még nem beszélő másajkú honfitársainkkal.

A gyűlés köszönetét szavazott a tanulságos s nagy szorgalommal 
kidolgozott felolvasásért. Szabó Sam u , a kör jegyzője.

(A magyar nyelv behatóbb tanítása.)
A beszterczebányai kör febr. 13. üléséről szóló tudósítás befeje

zése (L. Közlöny 649. 1.) A kör elnöke meghatott szívvel emlékezik meg 
elhunyt tagtársunkról, K ocsner J ó z se f főgymnasiumi tanárról, ki nemcsak 
mint tanár hivatását teljesen átértve és annak megfelelve, általános elisme
rést és becsülést vívott ki magának, hanem körünknek is egyik leg
buzgóbb és tevékeny tagja volt; indítványa tehát, hogy emléke a kör 
jegyzőkönyveiben is megörökíttessék. A kör az elnök indítványához 
egyhangúlag hozzájárul.

Az ülés első tárgyát „A középfokú leányiskolákról“ a legutóbbi 
ülésen felolvasott értekezés részletes megvitatása képezte volna, de 
minthogy az ezen tárgy iránt különösen érdeklődő tagtársak akadá
lyozva voltak a megjelenésben, a kör e tárgy megbeszélését a leg
közelebbi ülésre halasztotta.

Az ülés második tárgyát K é n  János  főgymnasiumi tanár „A 
magyar nyelv behatóbb tanítása“ czímü felolvasása képezte.
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A középiskola ellen emelt panaszokat méltánytalanoknak és túlzottak
nak tartja a felolvasó. Ha hiány van, úgy az a kevésbé intensiv tanítás
módban keresendő. Még nem találtuk meg a biztos utat, mert tanterveinkben 
semmi állandóság nem volt, nincs kellő traditiónk, s alap nélkül szűköl
ködünk, határozott ítéletet nem hozhatunk, erre 8 év nem elegendő, egy 
generatio tanár működése volna szükséges, nem pedig egy generatio tanuló. 
Előkészítő osztályt kiván a középiskolához csatolni, melyhez később az 
elemi oktatás is alkalmazandó az egységes középiskola létesültével, s így 
volna szerves összefüggésbe hozandó az elemi oktatás a középiskoláival, 
mert ugrás nincs a természetben s így még kevésbé a nevelésben és taní
tásban. Kellő haladáshoz egy nyelv, a tanítás nyelvének ismerete fő postu
latum, már pedig a mi középiskoláink nagy részében az első osztályba 
lépő tanulók nem tudnak magyarul. A tanítás intensivitását illetőleg három 
dolgot tart fontosnak, u. m. a tantárgyak szorosabb kapcsolatba hozatalát 
a magyar nyelvi tanítással, e prózai és költői olvasmányok kezelését több 
figyelemmel az olvasmányok tartalmára s a grammatikai tanításnak határok 
közé szorítását, az egyes osztályok nyelvtani tananyagának pontosabb kije
lölésével és felosztásával, végre a felsőbb osztályok magánolvasmányainak 
rendezését megállapított kanon szerint. A latin nyelvi tanítás a magyar 
nyelvi olvasmányoknak megfelelő s tanulók fogalmi körét meg nem haladó 
olvasmányokon kellene kezdődnie. A magyar olvasmányok az első fokon 
a mese-világból veendők első sorban, azután a typikus magyar életből a 
földrajzi oktatással szoros kapcsolatban. A jó prózai olvasmányokra nagy 
súlyt fektet. így a következő osztályoknak 2. és 3. osztálynak tananyaga 
az olvasmányokban concentrálódjék. A jó olvasásra több figyelmet kell 
fordítani. Az Írásbeli dolgozatok csak a tárgyalt olvasmányokból adassanak 
fel. A dolgozatokat az első osztályban főleg közösen az iskolában kell 
készíteni s a fali táblát használni, hogy elejét vegyük az orthographiai 
fogyatkozásoknak, mivel így a leirt hiba rögtön javíttatván, a szemlélet 
által nem nyer hamis képzeteket a tanuló. Az Írásbeli dolgozatokat rögtön 
kell javítanunk s mennél előbb visszaadnunk a tanulóknak, mivel hosszú 
idő múltán nem emlékezhetik a tanuló az Írás alkalmával végbe ment lelki 
functióra. A nyelvtani anyagot osztályonként különböző nyomással is kellene 
jelölnünk a grammatikában. A magyarosságokra nagy gondot kell fordí
tanunk ; a synomykára, a szóképzésre kevés figyelmet fordítottunk eddig, 
ezentúl előtérbe kell tolnunk, mert a tanulók fogalmait így tisztázzuk s 
szóbőségét szaporítjuk. A felsőbb osztályokban a magyar olvasmányokat 
nagyobb figyelemmel kell kísérnünk ; ajánlatos a zombori áll. főgymnasium 
tanárkara által elfogadott kanon, csakhogy ki kell egészíteni s nem tisztán 
csak a szépirodalom körére szorítani a magánolvasmány körét s remek
művek fordítása is felveendő. Az I—VIII. osztályig tanult költői olvasmányt 
egy kötetbe kellene foglalnunk, hogy az előbb tanultakat újra felelevenít
hessük s ébren tarthassuk.

A kör az erre kifejlődött hosszabb eszmecsere után köszönetét 
szavaz az előadónak a felette érdekes felolvasásáért s egészben véve 
egyetért nézetével és azt magáévá teszi.

(A sajátlag nemzeti ismeretágak megielelőbb ápolásáról.)

A brassói kör január 17. üléséről szóló tudósítás befejezése 
(L. Közlöny 649. 1.). H offm ann  Frigyes értekezése: A  sajá tlag  n em 
ze ti ism eretágak megfélélebb ápolásáról.

Hoffmann értekezésének bevezető soraiban elismeri ugyan, hogy az 
utolsó 20—25 évben valóban sok történt a szóban forgó ismeretek megfe
lelőbb ápolása érdekében, de korántsem annyi, hogy az eredmény elégsé
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gesnek volna mondható. Ezután a középkori iskolára vett egy futólagos 
pillantást, melynek nem volt más feladata, mint az egyház nyelvének elsa
játítása s az egyház tanainak megértésére vezetni a növendéket, melyben 
tehát nemzeti ismeret-ágakról szó sem volt. Az iskola e korlátolt határok 
közül a renaissance korában lép ki, mely a klassikusok tanulmányozása 
által az emberi szellem teljesebb, harmonikusabb kiképzését tűzte az iskola 
feladatául, s noha e törekvések elé új gátat emelt a reformátió, ismét a 
vallás szolgálatába állítván az iskolát, mégis termékenyítőleg hatott a renais
sance által teremtett új irányokra az által, hogy megteremtette a renaissance- 
kori iskolák kosmopolitikus hajlamaival szemben a legtöbb európai nép nem
zeti irodalmát s a nemzeti iskolát. Az így helyes irányba jutott törekvések
nek még nagy akadálylyal kellett megküzdeniök, s ez a latin nyelv, mely a 
tudománynak mindaddig elismert közege volt, a míg az egyes európai népek 
nemzeti nyelve és irodalma a fejlettség oly fokára nem jutott, hogy a modern 
tudományoknak ép oly felhasználható közege lett, mint a latin. Ez azon 
idó'pont, melyben az iskolát is a nemzeti szellem szükségletei szerint kez
dették átalakítani. E nemzeti iskolának aztán legfőbb tárgyai azok az isme
retágak, melyek első sorban a népélet alakulására legközvetlenebbül ható 
viszonyokkal foglalkoznak ; másod sorban, a melyek e nép lelkének legköz
vetlenebb nyilatkozatait tárgyalják, tehát a hazai földleírás, történet, nemzeti 
nyelv és irodalom.

Földrajzi tankönyveinkkel és földrajzi tárgyú ifjúsági iratainkkal szembe 
állítja a hasonló irányú franczia könyveket, s azon következtetéshez jut, hogy 
míg a francziáknál a tankönyvek és az ifjúsági iratok az összes hazai viszo
nyokat felölelik, s a szövegbe nyomott számos illustratio által a közvetlen 
megismerésre is hathatósan befolynak, addig nálunk e szemléltető, gazdag 
irodalmat vázlatos vezérfonalak pótolják.

Hasonlót lát hazai történet-tanításunkban is. Míg ugyanis a nyugot-euró- 
pai müveit nemzeteknél a történet-tanítás már kész ismeretek egybefoglalására 
s tisztázására szorítkozik, mivel az előmunkálatokat elvégzik a jelesnél jele
sebb ifjúsági iratok, addig nálunk ez is száraz és többnyire lelketlen com- 
pendiumok alapján történik, mert nincs számba vehető ifjúsági irodalmunk. 
Kevésnek tartja a történet tanítására szánt időt is. mi fő oka annak, hogy 
a mai történettanítás nem terjedhet ki alkotmányos intézményeink keletke
zésének és fejlődésének ismertetésére is, noha az ily irányú tanítás vezetne 
mai nemzeti életünk megértésére.

A nemzeti ismeretágak legfontosabbikára, a nemzeti nyelv és irodalomra 
nézve is kimondja, hogy noha az utasítások újabban nagyobb figyelemben 
részesítik, az eredmény mégsem kielégítő. Az anyanyelvi tanítás czélja u. m. 
a tanulót az anyanyelvnek teljes birtokába juttatni, a nemzeti irodalom- 
történeté pedig, hogy az ifjúság megismerkedjék a népszellem teremtő ere
jének egész gazdagságával azon a téren, melyen legközvetlenebbül s legsza- 
batosabban szokott nyilatkozni. E czél az illető művek közvetlen ismerete 
által érhető el, de mert erre a kiszabott idő elégtelen : segédkönyvül kínál
kozik az irodalom-történet, melynek feladata aztán «az iskolában nem tár
gyalható, de a klassikus irodalomhoz tartozó írókat és műveket annyira 
jellemezni, hogy a tanuló irodalomtörténeti és aesthetikai jelentőségük iránt 
némileg tájékozódjék a nélkül, hogy olvasta volna.» Az irodalomtörténet e 
szerint a fensőbb anyanyelvi és irodalmi kiképzésnek csak fontos kisegítője 
és e felfogás nyilatkozik az olasz, angol és franczia irodalomtörténeti kézi
könyvekben, melyek a klassikus időszakon kívül eső írókat csak vázlatosan 
tárgyalják, hogy annál behatóbban foglalkozhassanak a közkézen forgó s az 
élő irodalmat tevő írókkal, — nem úgy. mint a mi irodalomtörténeti kézi
könyveink, melyek ez elvvel ellenkezőleg legalább is egyenlő mértékben 
tárgyalják a klassikus korszakon kívül eső írókat; ebben rejlik a nem kielégítő 
eredmény egyik oka. Másik oka már az elemi oktatásban gyökeredzik, mely 
túlságosan sokat foglalkozik a nyelvtannal, holott már itt kezdetét vehetné
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az irodalomba való bevezetés azon szerencsés helyzetünknél fogva, hogy 
irodalmunk legremekebb alkotásai nyelvben, versben, felfogásban annyira 
népiesek, hogy a gyermek tanúlása első' éveiben foglalkozhatik már velők. 
A helyes irányú olvastatást az olvasott darab elbeszéltetése, majd a köny- 
nyebbek leíratása követhetné, mi által a gyermek szunnyadó ízlése, szépség
érzéke felébresztetnék, s vágy keletkezhetnék benne arra. hogy mennél többet 
ismerjen meg belőlük. Az eredmény fokozása szempontjából szükségesnek 
tartja, hogy e nyelvtan a középiskolai oktatásnak ne csak első éveiben ta
níttassák, hanem hogy a tudományos nyelvtanból az érettebb korban is 
közöltessenek ismeretek.

Befejezvén Hoffmann értékes dolgozata felolvasását, a kör öröm
mel járúl hozzá elnök azon indítványához, hogy szavazzon köszönetét 
Hoffmann Frigyes dr. tagtársnak e fáradságos és sok tekintetben nehéz 
feladat megoldásában kifejtett buzgalmáért.

V E G Y E S E K .

Legfelsőbb elismerés. (18,769. sz.) „Vallás és közoktatásügyi magyar 
ministerem előterjesztésére Fehér Ipoly, a szent Márton püspök és hitval
lóról czítnzett panonhalmi szent Benedekrend főapátjává kinevezett szegedi 
tankerületi főigazgatót ezen utóbbi állásától felmentvén, megengedem, 
hogy neki ez alkalommal a tanügy terén és különösen főigazgatói minő
ségében sok éven át kifejtett buzgó és sikeres tevékenységéért elismeré
sem nyilváníttassák. Kelt Schönbrunnban. 1892. évi április hó 27-én. Ferencz 
József s. k. Gróf Csáky Albin s. k.“

Ministern elismerés. A vallás- és közoktatási m. kir. minister f. évi 
(3437. sz. a. kelt rendeletével Berecz Antalnak Magyarország és Afrika új 
fali térképeinek kijavítása és végleges szerkesztése körül kifejtett odaadó 
munkásságáért elismerését és köszönetét nyilvánította ki.

Halálozás. A brassói m. kir. állami főreáliskola tanárai megszomoro
dott szívvel tudatják, hogy szeretett kartársuk, Bäuerle Ferencz rendes tanár 
életének 38-ik, buzgó tanári működésének 10-ik évében, folyó hó 12-én 
Vaskúton, szerettei körében, hosszas betegség után jobblétre szenderült.

A nyilvánossági jog megadása. A vallás- és közoktatási minister a fel- 
egyházi kath. gymnasium újonnan megnyílt ötödik osztályának az 1891/2-ik 
tanévre a nyilvánosági jogot és a verseczi községi főreáliskolának, mint 
nyolcz osztályú középiskolának a nyilvánossági jogot és az érettségi vizs
gálat megtartásának jogát a folyó 1891/2-ik tanévre megadta.

Pályázatok. Az orsz. m. kir. m intarajziskola  és rajztanárképzőnél az 
1892—1893-iki tanévre betöltendő állami ösztöndíjas állomások tárgyában. 
A) Rajztanár és rajztanítójelöltek ösztöndíjai. A m. kir. rajztanárképzőn 
rajztanár és rajztanító jelöltek számára egyenként 300 írttal rendszeresített 
néhány ösztöndíj lévén az 1892/93-iki tanévre adományozható, felhivatnak
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mindazok, kik ily ösztöndíjat elnyerni óhajtanak, hogy a vallás és köz
oktatásügyi m. kir. ministeriumhoz intézett kellően felszerelt folyamod
ványukat, f. évi június hó 10-ig az orsz. m. kir. mintarajziskola és rajz- 
tanárképző igazgatóságához (Budapest, Andássy-út 71. sz.) nyújtsák be. 
A pályázat feltételei a következők : 1. Hiteles igazolása annak, a) hogy a 
pályázó ép testalkatú, hibátlan látérzékkel bir és 18-ik korevét már be
töltötte ; b) hogy anyagi segély nélkül szaktanulmányait folytatni képtelen ; 
c) hogy az orsz. rajztanárképzőnek első osztályát végezte, vagy d) közép
iskolai érettségi vizsgálatot tett, vagy néptanítói oklevelet szerzett vagy 
magasabb körű tanulmányokat végzett, esetleg a polgári, vagy középiskola
VI. osztályát jó sikerrel elvégezte. 2. Kívántatik, hogy a pályázó a szabad
kézi rajzolásban oly fokú készültséggel bírjon, melyből további kiképzés 
feltétele mellett, rajztanári hivatására következtetni lehessen. 3. Készült
ségének kellő fokát sajátkezű rajzmunkálatok beküldése, eshetőleg külön 
vizsgálat útján kell igazolnia. 4. Az ösztöndíjnak az első tanféléven túl 
élvezhetése az arravalóság és sikeres haladás bizonyítékaitól tétetik függővé. 
В ) Művésznövendékek ösztöndíjai. Az orsz. mintarajziskola haladottabb 
művésznövendékei részére (kivételesen oly'ifjak számára is, kik művészeti elő
tanulmányaikat netalán másutt végezték) ugyancsak az orsz. mintarajz- 
iskolánál rendszeresített 100 írttól 300 írtig terjedhető néhány ösztöndíj 
fog- az 1892—1893-iki tanévre adományoztatni. Az ily ösztöndíjak elnyeré
sének föltételei: a művészeti tehetség, legalább hat közép vagy polgári 
iskolai osztály sikeres elvégzése és a segélyre szorult állapot igazolása. 
Tizenhat évesnél fiatalabb pályázók tekintetbe nem vétetnek. A szabály
szerűen fölszerelt kérvények rajz vagy festménypróbák mellékletével, ugyan
csak f. é. június hó 10-ig, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium
hoz czímezve az orsz. mintarajziskola és rajztanárképző igazgatóságánál 
nyújtandó be. Az orsz. mintarajziskola és rajztanárképző azon ösztön
díjas növendékei, kik az ösztöndíjat továbbra is élvezni óhajtják, ez iránt 
a fenti feltételeknek a 3. pont alattinak kivételével való betartása s. ezen 
kívül utolsó félévi tanbizonyítványuk csatolása mellett szintén folyamodni 
tartoznak. — A  selmeczbányai hath, gym nasium ban  az 1892/3-iki tanév 
elején betöltendő rajztanári állomásra, melylyel a mértani és szabadkézi 
rajznak mind a hat osztályban s esetleg a számtannak egy alsóbb osztály
ban való tanítása és ha rendes tanár alkalmaztatik, évi 1200 frt fizetés és 
200 frt lakpénznek, ha pedig helyettes alkalmaztatik, évi 800 frt jutalom
díjnak élvezete van egybekötve — ezennel pályázat hirdettetik. A pályázat 
határideje 1892. junius 15. — A  s-a .-ú jhelyi bath, fügym nasium nál az 
1892/93-iki tanévvel betol tendő ra jztanári állásra, melylyel a mértani és 
szabadkézi rajznak tanítása, és ha rendes tanár alkalmaztatik, évi 1200 frt 
fizetés, 200 frt lakpénz és 100 frt ötödéves pótléknak, ha pedig helyettes 
alkalmaztatik, évi 800 frt jutalomdíjnak élvezete van egybekötve, ezennel 
pályázat hirdettetik. — A pályázat határideje jún. 25.



AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET
1892. évi jú lius hó 4—6. napjain P o zso n y b a n  tartandó

XXVI. NAGYGYŰLÉSÉNEK PROGRAMMJA.

Július 3-án  este 8 órakor ismerkedő-este Pozsonyban a Dubsky-
féle vendéglő kerti helyiségében.

Július 4-én a) d. e. 9 órakor választmányi ülés.
b) 10 órakor a nagygyűlés megnyitása. A gyűlést 

Berecz Antal elnök nyitja meg.
c) Ifjúsági játékok és kirándulások ez. előadás. Előadó 

dr. Szigetvári Iván budapesti gymn. tanár.
d) A tankönyvek approbatiója ez. előadás. Előadó J ónás 

J ános pozsonyi keresk. akad. igazgató.
Július 5-én d. e. 8 órakor a nagygyűlésen jelenlevők megtekintik 

Pozsony nevezetességeit;
d. e. 11 órakor szakosztályi előadások M a r k u s o v s z k y  

Sámuel pozsonyi és Kiss E. J ános budapesti tanároktól. 
Előbbi a latin nyelv alsó fokú tanításáról értekezik. 

Július 6-án a) d. e. 9 órakor választmányi ülés.
b) 10 órakor a közgyűlés folytatása: A tanáregyesület 

háza ez. előadás. Előadó Köpesdy Sándor budapesti 
gymnas, igazgató, az egyesület alelnöke.

c) Az egyesülettől készített ifj. könyvjegyzék ez. elő
adás. Előadó a könyvjegyzék összeállítója dr. Szemák 
István budapesti gymn. tanár.

Indítványokat az elnöknél lehet bejelenteni s az indítvány 
szövegét írásban be kell adni. A bejelentés határideje július 5.

A közgyűlés 2-ik napján kirándulás lesz Pozsony gyönyörű 
hegyvidékébe, 7-én pedig indulás a vág völgyi nagy kirándulásra.

Felhívás. Azokat a tisztelt tagtársakat, a kik a Pozsonyban tartandó köz
gyűlésben részt akarnak venni és ingyenes vagy mérsékelt árú szállásra reflek
tálnak, fölkérjük, hogy ebbeli szándékukat Jónás János pozsonyi keresk. 
akadémiai igazgatóval mihamarább közölni szíveskedjenek. Úgyszintén azok 
a tagtársak, kik a vágvölgyi kirándulásban részt akarnak venni, szíveskedjenek 
Pircliala Im re pozsonyi gymn. igazgatóval mihamarabb közölni, hogy a ren
dezők mindenről kellően gondoskodhassanak.

A  közgyűlést előkészítő pozsonyi bizottság.



azon tagoknak, kik 1892. márcz. 26-tól 1892. április 29-ig tagdíjat
fizettek.

1887/8-ra : Sebők Henrik (II. felét) (1050).
1888/9-re: Bournáz János (még 1 frtot), Bugala Gyula (II. felét) (999).
1889/90-re : Bournáz János (1 frtot), Kásay Lajos, Nátolya Antal (1045).
1890/91-re : A) B u d a p e s t i  t agok:  dr. Hankó Vilmos (még 2 frtot), 

Kara Győző (még 2'5 frtot), Szilasi Mór (még 3 frtot), Sztrojny Lajos 
(4 frtot).

4 fr to t:  Szidanits Ferencz. dr. Váradi Antal (74).
5 f r t o t : dr. Bak Izrael, ^Császár Árpád, Innocent Ferencz, *dr. Kassai 

Gusztáv, *Lévay Ferencz (189).
10 f r t o t : Virkler Endre (64).
B) Vi dé ki  t agok:  Babaré Adél (2 frtot), Kovalóczy Rezső, Krammer 

János, Nátolya Antal, dr. Sonnenfeld Zsigmond. Vajdafy Géza (666).
1891/92-re: AJ B u d a p e s t i  t agok:  Csizik Gyula (még 9 frtot), 

dr. Hankó Vilmos (3 frtot), Szidanits Ferencz (1 frtot), Szilasi Mór (2 frtot).
4 f r t o t : Cseörgheő Aladár, dr. Heinrich Gusztáv, Míletz János, Odor 

Henrietta, dr. Scholtz Ágost, dr. Szily Kálmán (34).
5 f r to t : dr. Brózik Károly, dr. Bánfi Zsigmond, dr. Bartoniek Géza, 

*Grünwald István, Harrach József. *dr. Hómann Ottó, dr. Kassai Gusztáv, 
dr. Kemény Ferencz, dr. Kondor Gusztáv, dr. Lenkei Henrik, Liszka Béla, 
Paszlavszky József, *dr. Reichenhaller Kálmán, *dr. Riedl Frigyes, *Tomor 
Ferencz, *Tyrnauer Károly, Zsengeri Samu (85).

10 f r t o t : dr. Cherven Flóris, dr. Corzan A. Gábor. Deme László, dr. 
Demeczky Mihály, Hummer Nándor, dr. Keleti Gusztáv, dr. László Mihály, 
dr. Morelli Gusztáv, Szmetana Ágost (46).

B ) Vi d é k i  t agok:  Ágoston Károly, Arató Frigyes. Babaré Adél 
(I. felét), dr. Balassa József, Benke István, Berthóthy Károly, Bún Samu. 
Burger D. László (még 1 frtot), Burián János, Chováncsák Dániel, Csomóssy 
Sándor, Dudinszky György, dr. Ferenczy Álajos, Fesztory Lajos, Geőcze
Sarolta. Görög Gyula. Guta József, Hassák Vidor, E. Jakab Géza, Kartner
Gyula, Kavalszky Ágoston, dr. Kellemen Károly, Kiss Ernő, Kiss Lajos (Szeged-), 
Kiss Lajos (Zala-Egerszeg), Kovaliczky Antal, Kosztka György, Körmendy 
József, László Dávid, Lévay István, Lukácsi György, Matics M. András, 
Misz Olivér, dr. Öreg János. Rácz Soma. Ruby József, Samu Ferencz, Sápy 
József, Schlott Gyula, Schultz Antal, Schürger Ferencz, dr. Szántó Károly, 
dr. Szekeres Kálmán, dr. Székely Bendegúz, Szikla Gábor, Szontágh Gusztáv,
Szőke Adolf, Tafferner Béla, Téglás Gábor, Terner Adolf (3 frtot), Virányi
Ignácz, Wilim Ferencz, Winter József, Zierer Géza, dr. Zlinszky Aladár, 
dr. Zolnai Gyula (331).

1892/3-ra: Burger D. László (I. felét) Buzássy Ábel, Kardos Albert, 
Szölgyény Ferencz (10).

El ő f i z e t t e k :
1891/2-re: Dévai áll. főreáliskola, Jákobéi Dezső, Újvidéki kir. kath. 

főgymnasium (101).
Budapesten, 1892. április. 29-én.

Müller József\
egyesületi pénztáros, (V. kér. állami 

főreáliskola).

N É V S O R A

* II. felét.



azon tagoknak, kik 1892. április 26-tól május 26-ig tagdijat
fizettek.

1886/7-re: Drohobeczky Gyula, Petényi Ferencz, Zvarinyi Sándor
(1075).

1887/8-ra: Bayer József (II. felét), Csókán Lajos, Dobay Sándor, 
Drohobeczky Gyula, Melegh Gyula (még 3 frtot), Petényi Ferencz, Pfeiffer 
Mihály, Varga Antal, Zvarinyi Sándo r (1059).

1888/9-re: Bayer József (1 frtot), Drohobeczky Gyula, Hoppé Lipót, 
Melegh Gyula, Morvay Ignácz (II. felét), Perényi Ferencz, Pfeiffer Mihály, 
Tóth Bálint (II. felét), Zvarinyi Sándor (1007).

1889/90-re: Deésy Károly, Drohobeczky Gyula, Fehérváry István, 
Ferencz Valdemár, Göllner Károly, Melegh Gyula (3 frtot), Mike Géza, Pfeiffer 
Mihály, Tóth Bálint (I. felét), Zvarinyi Sándor (1054).

1890/91-re: Drohobeczky Gyula, Feld Vilmos, Ferencz Valdemár, 
Hlavatsek Andor, Kölln Gyula, Mike Géza. Pfeiffer Mihály, Spotkovszky 
Károly, Vas Antal, Zahoray János, Zvarinyi Sándor (677).

1891/92-re: Vi déki  t agok:  dr. Abt Antal, Ambrus Mór, Asztalos 
Károly, Ábrái Lajos. Ágoston Lajos, Babaré Adél (II. felét), Baczoni Albert, 
Balázs Gyula, dr. Baligó János, Balogh Károly, Balugyánszky Béla, Bánfi 
János, Barkászi Károly, Bartos Fülöp, Berghoffer Imre. Bellovics Ferencz, 
Belányi Tivadar (2 frtot), Binovszky Károly, Biró Béla, Blanár Ödön, Bodor 
István, Bója Ferencz, Bolkai Vilmos, Bóka Péter, Bonis Károly, Bründl 
Ödön, Búza János, Cserhalmy József, Csépió' Péter, Csonka Ferencz, Csősz 
János, Csuday Jenő, Czigler Ignácz, dr. Dallos József, Dergács Sándor, Dómján 
István, Doroghi Ignácz, Drohobeczky Gyula, dr. Edelmann Sebő, Ederer 
Antal, Ereky Alfonz. Fajth István, Ferencz Valdemár, Fischer Miklós, Fischer 
Sándor, Fodor Gyula. dr. Fodor László, Fogarassi Albert, Futó Mihály, Gaál 
Lajos, Gecsányi Gusztáv, dr. Genersich Antal, dr. Gerecze Péter, Geréb 
Márton, Gonda István, Günther Anna, dr. Hahm Sándor, Hajtsch Sámuel, 
dr. Halász Ignácz, Halász László, Halmi János, Halmi László, Harmath Ger
gely, Harzer József, Haverda Mátyás, dr. Heinrich Ernő, Hell Francziska, 
Herchl János, Hermély Győző, dr. Hidegh Kálmán. Hlatky József, Hódoly 
László, Hollós Gyula, Horváth Sándor, Jablonszky Flóris, Jezsovics Károly, 
Józsa Menyhért, Jurkovich Emil, Kárpáthy Gusztáv, Király József, Kiss József, 
Kiss Sándor (Nagy-Becskerek), dr. Kohuth János, Koritsánszky János, Kőfalvi 
Vidor, Krammer János, Krammer József, Krbek Pravomil. Krompaszky Béla, 
dr. Kuhn Lajos, Kún Ignácz, Kuszák József, dr. Kuthy József, Lakos Károlyné, 
Lasz Samu, Latkóczy Mihály, Lahne Vilmos, Leffler Samu, Lengyel Pál, 
Makróczy Gábor, Marcsiss János, Marossy Sándor, Marusák Pál, Matisz 
János, Mátray Gyula, Melchár József, Merényi Lajos, Mérey Ágost. Mike 
Géza, dr. Mikus László, Molnár Béla, Moravcsik Géza. Mórocz Emílián, 
Nagy Elek (Debreczen), Nagy Elek (H.-Böszörméy), Negovetich Arthur, Nemes 
Illés. Olejovics János, Orbán Lajos, Pakos János. Parcsetits Vincze, Paszlavszky 
Sándor, Pálffi Károly, Pálfy József, Párkány Gyula, dr. Pecz Vilmos, dr. Pe
rényi József, Petricsko Jenő, Petrogalli Arthur, Pfeiffer Mihály, Piribauer 
Adolf, Pokorny Frigyes, Polyákovics Alajos, Propper Ferencz, Pszotka Ferencz, 
Ptacsnik József, Rath E. Ferencz, Renner János. Révai Manó, Rieger Imre, 
Roch Gyula, Rutsek Imre, Salamin Leó, dr. Sándorffy Nándor, Sebestyén 
Dávid, Sinka József, Slocovich János. Solymossy Gyula, Somogyi Gyula, 
Soostó Gyula, Spotkovszky Károly, Stauffer Emilia. Szabó József, Szabó 
Sámuel. Szalay Gyula, Szalay Jenő, Szegi! Emi, Szenczy Győző. Szendrői 
János, Szentimrei István, Székely Salamon, Szlaboczky Imre, dr. Szombalhy 
István, Szukovszky Mihály, Szulrély István, Thoma Teréz, Tompa Árpád, 
Tóth Sándor, Török Péter, Tragor József, Udvardy Ignácz, Vadász József, 
Vaszary Dózsa, Vágó Ferencz, Veress Ignácz, dr. Vida Károly, Vigh Béla,

N É V S O R A



Vincze Dániel, Vörös Mihály, Vranczány-Dobrinovecz Ella, dr. Vutkovics 
Sándor, Wagenhoffer Titusz, Wiedermann Károly, Wilheim József, Zachár 
Gusztáv, Zachár János, Zimmerraann János, dr, Zindl Béla, Zsigmond József 
(II. felét), dr. Zsilinszky Endre, Zvarinyi Sándor, Zvér Endre (525.)

1892/3-ra: Arányi Béla, Zsigmond József (I. felét).
E l ő ' f i z e t t e k :
1890/91-re : Balázsfalvai gör. kath. főgymnasium.
1891/2-re : Bajai kath. főgymnasium, Beszterczebányai városi polg. 

iskola, Gyöngyösi kath. nagygymnasium, H.-M.-Vásárhelyi ref. gymnasium, 
Kecskeméti ref. főiskola, Keszthelyi róm. kath. főgymnasium (még 3 frtot). 
Késmárki ev. lyceum, Kis Albert, Kolozsvári kath. főgymnasium, Ló'csei kir. 
kath. főgymnasium, ló'csei állami felsőbb leányiskola. Makói polg. fiúiskola. 
М.-szigeti kath. gymnasium, N.-Bányai áll. főgymnasium, Nyitrai róm. kath. 
főgymnasium, Oraviczai áll. polgári iskola, Stampfel Károly, Szombathelyi 
kath. főgymnasium. Thiering Gyula, Trencséni áll. felső leányiskola, Yáczi 
kath. főgymnasium, Verseczi községi főreáliskola (124).

Budapest. 1892. május 26. Müller József, pénztáros.

Az „Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny“ megjelenik 
augusztus hó kivételével minden hó elején. Előfizetési ára egy 
iskolai évre 4 fit. Minden pénzküldemény az „Orsz. középiskolai 
tanáregyesületi közlöny“ kiadóhivatalának (V. kér. áll. főreál
iskola, Markó-utcza 20. sz.) czímezendő. Ugyanott bejeientendők a 
lakásváltoztatások és az idei évfolyamnak esetleg eltévedt számai 
is ott reclamálaudók. Múlt évfolyamokból egyes számok vagy 
egész évfolyamok a titkárnál dr. Schnabel Róbert úrnál 
(Teréz-körút 12. sz.) rendelhetők meg.

A  f ő v á r o s i  t a g d í j a k a t  é s  e l ő f i z e t é s i  d i j a k a t  a z  

e g y e s ü l e t  g a z d á j a :  D e m e  L á s z l ó  t a n á r  ( V I I .  k é r .  k ö z s .  

f ő r e á l i s k o l a )  s z e d i  h e .

STAMPFEL KÁROLY
könyvkiadóhivatalában 

P o z s o n y b a n  m é g ; i e l e n t ,
és a nagymélt. minisztérium által
19481. sz. a. approbált következő tan

könyvek :
Gaal-Helmár, Magyarország törté

nete középiskolák alsó osztályai 
és polgári fiúisk. szám. Ára 80 kr.

— — Magyarország története pol
gári és felső leányiskolák szá
mára. Ára 80 kr.

P irchala  Imre, Latin nyelvtan 
gymnasiumok szám. Ára 80 kr.

— — Latin olvasó és gyakorló
könyv a gymnasiumok alsóbb 
oszt. számára. Ára 1 frt

A jövö iskolaévtől használatba vétel czéljá-
ból az érdeklődő szaktanár uraknak t i s z t e -  

l e t p é l d ü n y n y a l  készségesen szolgál.
Stam p fel Károly,

kiadó.

Calderoni és Társa
mű- és tanszer raktárában

B u dapesten , K ish id-utcza 8 . sz. a.

kaphatók: mennyiségtani, természet- 
tani, légtünettani és vegytani gépek és 
készülékek, népiskolák  és köztano
dák  számára taneszközök. — Fény
képészeti készülékek művészek, mű
kedvelők, touristák stb. számára a leg
újabb javításokkal. Igen egyszerű el
járás, biztos sikerrel. — Szemüvegeket, 
orrcsiptetöket, színház-, utazó- és tá
bori látcsöveket, Aneriod-légsúlymérö- 
ket, lázmutató és fürdöhöméröket stb.

Képes árjegyzékek k ívá n a tra  
bérmentve küldetnek.



A „NEW-YORK“
É L ET B IZ T O SÍTÓ -T Á R SA SÁ G .

A lap ítta tott 1845-ben s tisztán  k ö lcsön össégen  alapul.

1891. január 1-én az aktívák 601 millió frankra 
rúgtak. Fölösleg 77,211.221.58 frank.
Fennállása óta 1891. január 1-ig a társaság biztosított
jainak kifizetett................... 739,146.74:7 frankot.

Az 1891-ben újonnan felvett biztosítások 827 millió 
frankra emelkednek.

A társaság Európa fővárosaiban, épúgy mint Ázsiá
ban, Afrikában, Amerikában fiókokat állított fel. Miután 
tisztán kölcsönösségen alapul és miután nincsenek rész
vényesei a töke és nyeremény a biztosítottak kizáróla
gos tulajdona marad.

Referencziák Magyarországon:
A magyar általános hitelbank. A magyar kereskedelmi bank.

Közelebbi felvilágosításokat ad

A „ N E W - Y O R K “
é l e t b i z t o s í t ó - t á r s a s á g  i gaz gat ós ága  

Budapesten, V., Deák Ferencz-tér 1. sz.



P á l y á z a t  t a n á r i  á l l o m á s r a .
A Szentes városi főgymnasiumnál újonnan felállítandó physi- 

kai és raathematikai rendes tanári állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. Pályázóknak e tanszakra középiskolai tanári képesítéssel 
kell birniok. Tanítási kötelezettség hetenként 20—22 óra.

Ezen állomás javadalmazása évi 1000 frt rendes fizetés és 
200 frt lakbér. Esetleges nyugdíjazásáról a város gondoskodik.

Kik a physikai eszközök kezelésében kellő jártasságukat 
igazolják, előnyben részesülnek.

A megválasztott állomását szeptember 1-ső napjára okvetlen 
tartozik elfoglalni. Kezdő tanár állomásán csak háromévi próbaidő 
után fog véglegesíttetni.

A kellőleg felszerelt kérvények f. e. július hó 1-ső napjára 
Szentes város gymnasiumi bizottsága elnökségéhez küldendők be.

A gymnasiumi bizottság elnöksége.

P á ly á z a t i  h i r d e t é s .
Az oraviczabányai magy. községi polgáriskolánál betöltendő 

latin nyelv tanítói állásra, melylyel 600 frt évi fizetés élvezete 
van egybekötve, pályázat hirdettetik. Azon szakférfiak, kik ezen 
tanszéket elnyerni óhajtják, ez iránti folyamodványukat okmányok
kal fölszerelve a fent nevezett intézet iskolaszékéhez czímezve, leg
feljebb f. évi augusztus hó 1-ig nyújtsák be.

A latin nyelv csak négy osztályban, hetenként 5—5 órában 
adatik elő. Pályázók magánórák adása által mellékjövedelemre 
számíthatnak.

Oravjczán, 1892. évi május hó 6-án.
Polg. fiú iskolaszék elnöksége.

P á l y á z a t .
Az eperjesi ev. kér. collegium állami segélyben részesülő 

főgymnasiumánál egy segédtanári állásra ezennel pályázat hirdet
tetik. Képesítés kívántatik a magyar nyelvből és valamely más 
középtanodai tantárgyból. A tanszék díjazása évi 700 forint. Heti 
óraszám 20. Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. A meg
választott tanár állását szeptember 1-ső napján köteles elfoglalni.

A kellőleg fölszerelt folyamodványok a collegiumi pártfopó- 
sági közgyűléshez czímezve, f. évi június 15-ig a collegiumi igaz
gatósághoz küldendők be.

Kelt Eperjesen, 1892. évi május 10-én.
Dr. Schmidt Gyula, 

az eperjesi collegium felügyelője.



H árom  t a n á r  k e r e s t e t i k .
A felsőlövői ág. h. ev. tanintézetekben, melyeknek közép

iskolái felsőbb hatósági intézkedés folytán az 1892/3. tanévtől 
kezdve hatosztályú gymnasiumból és attól az oktatásban egészen 
különválasztott négyosztályú reáliskolából állnak három tanerő 
alkalmazandó : 1. egy a magyar nyelv, 2. egy a földrajz és ter
mészetrajz és 3. egy a mértan, mértani és szabadkézi rajz elő
adására. A megválasztott tanerők kötelesek a fennálló szabályokkoz 
alkalmazkodni, nevezetesen a tanintézetekkel kapcsolatos finevelő- 
intézetekben is szabályszerint felváltva felügyeletet vinni. Okleveles 
tanárok előnyben részesülnek, de tanárjelöltek is jelentkezhetnek. 
Pályázóktól a tanítási nyelv (magyar és német) teljes ismerete 
kívántatik; csak protestánsok választhatók; az alkalmazás eleintén 
ideiglenes. A fizetés következő: 600 frt készpénzben: szabad lakás, 
vagy ha a bizottság ilyennel nem rendelkezik, 100 frt lakbérálta
lány; továbbá 50 frt failletmény. Mellékjövedelem valószínű. Az 
alkalmazottak, ha majd véglegesíttetnek. kötelesek a kerületi és 
esperességi gyámolda tagjaivá lenni. A folyamodványok legkésőbb 
f. é. junius 15-ig az iskolai bizottságra czímezve alólirott igaz
gatósághoz küldendők be.

Felső-Lövő, 1892. május 1.

A z  isk o la i b izo ttsá g  n e v é b e n : 

H ö l l i g  K á r o l y ,

i. igazgató.

Pályázati hirdetés rajztanári állomásra.
Az erdélyi róm. kath. status főhatósága alatt álló maros

vásárhelyi róm. kath. gymnasiumhoz rajzoló geometriai és szabad
kézi rajz-tanszékre pályázat hirdettetik.

Ha helyettes tanár neveztetik ki. fizetése évi 600 frt és 150 frt 
lakpénz; ha rendes tanár neveztetik ki, fizetése évi 800 frt, 150 frt 
lakpénz és 100 frt tizedéves fizetési pótlék. Kilátás van azonban 
arra, hogy úgy a helyettes mint a rendes tanári fizetések nem
sokára felemeltetnek

Az életkort, vallást, családi állapotot, végzett tanulmányt, 
hadkötelezettségi viszonyt, és netalán eddigi szolgálatot igazoló 
okmányokkal és tanári képesítő oklevéllel felszerelt folyamod
ványok f. é. jú liu s 5-ig nagyméltóságú Lönhart Ferencs erdélyi 
püspök úrhoz Gyulafehérvárra adandók be.

Kolozsvárit, 1892. május 14-én.

Dr. Szentkirályi,
titkár.

Züllich István ,
alelnök.



É R T E K E Z É S E K .

AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA.

Bevégezvén szakosztályunk az egységes középiskoláról tartott 
előadásokat, czélszerünek vélem összeállítni az előadások recapitu- 
latióját.

Ez összefoglalás a megtartott hat előadás alapján a következő :
1. M agyar nyelv. (Előadó dr. S zig e tvá r i Iván). Taníttatik minden 

osztályban. Az irodalomtörténetre legyen 2 év. A teljes óraszám 8 
osztályban legyen 40, 9 osztályban 41. Ma van a gymnasiumban 30, 
a reálban 28 óra.

2. N ém et nyelv . (Előadó dr. P etz Gedeon.) Kezdődjék a II. 
vagy III. osztályban. Heti óraszám legyen 18. Ma van a gymnasiumban 
18, a reálban 24.

3. L a tin  és görög nyelv. (Előadó Szerelem hegyi T iva d a r.)  A 
latin nyelv kezdődjék a II. osztályban (ma az I-ben). Heti óraszám 
legyen 35, ma 49. Elhagyandók a magyarból latinra fordítandó gya
korlatok, ellenben legyen rendes tárgy a mythologia, régiségtan és 
irodalomtörténet. A görög nyelv legyen olyan, mint ma, t. i. fakul
tativ a 4 felső osztályban heti 19 órával.

4. F ra n cz ia  nyelv . (Előadó dr. T h e isz  G yula .) Ha általában köte
lező nem lehet, legyen fakultativ s ha a III. osztályban nem kezd
hető, kezdődjék az V-dikben. Heti óraszám legyen 19. Ma a reál
ban 24.

5. Történelem . (Előadó F est A la d á r .)  A beosztást elfogadja a 
mai tantervből, tehát kezdődjék a III. osztályban. Óraszáma legyen 
18. Ma a gymnasiumban 18, reálban 15.

6. Bölcsészet. (Előadó dr. Schnabl R óbert.) Mint külön tárgyat 
elhagyandónak tartja, óráit (ma gymnasiumban és reálban 3) oda 
csatolandóknak a magyar és német nyelv óráihoz. E tárgyakba legyen 
fölvéve némi sociál-philosophia, esetleg bölcsészeti irók olvasása.
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összefoglalva már most az előadásokat, a következő eredmény 
tűnik k i: a szóban levő 7 tárgyra ez idő szerint vau a reálban (itt 
hiányzik a latin és görög nyelv) 94 óra, a gymnasiumban (itt hiányzik 
a franczia nyelv) 137 óra. Az egységes középiskola szóban lévő ter
vezetében kellene e tárgyakra 130 óra.

Kitűnik tehát az is, hogy e tervezet közelebb állna a mai gym- 
nasiumhoz, mint a reálhoz, a mit egyedül a latin nyelv felvétele okoz. 
Másfelől azonban átveszi a mai reálból a franczia nyelvet, mely óratöbb
letet nem okoz, mert mint fakultativ tárgy parallel halad a görög 
nyelvvel, más szóval a franczia nyelv a mai görögpótló tárgyak he
lyébe lépne.

Mindent összefoglalva a tanterv reálisnak mondható, mert nem
csak a magyar nyelv óratöbbletét fedezi a humán tárgyakból, hanem 
még a reáltárgyaknak is juttat heti 7 órát.

(Budapest.) Szige tvári Ivá n .

FELELET VOLF GYÖRGYNEK.
Az ellentétes nézetek kiegyenlítésének harczában viaskodó felek 

soha se jutottak véglegesen befejezett megállapodáshoz; nem is jut
hattak, valahányszor a vita alapjául szolgáló irányelvek természetöknél 
fogva egymással megegyeztethetők nem voltak. így áll a dolog a mi 
ügyünkkel is, mert arra nézve, váljon a jövő életpályájának helyes 
alapját megszerezni kívánó jelölt bizonyos kaptafa szerint avattassák 
be a tanítás mesterségébe, avagy a saját fölfogásának megfelelőleg 
saját erejéből nyerje meg a szükséges ismereteket, arra nézve, mint
hogy e két nézet egymást kizárja, és középút a kettő közt nem 
lehetséges, egységes megállapodás nem jöhet létre és meg vagyok 
győződve, hogy az e tárgyban folytatott eszmecsere a támadásoknak 
és védekezéseknek, kiegyenlítéshez nem jutó, meddő vitatkozásához 
vezethet csupán.

A tanárjelöltek gyakorlati kiképzésére vonatkozó czikkemre Volf 
György, a budapesti gyakorló főgymnasium igazgatója tett észrevétele
ket, a mesebeli sollicita mater aggodalommal teljes gondozásával töre
kedvén intézetét és annak neveltjeit a méltatlannak lászó támadás 
ellen megvédeni. A védelemnek legfőbb hiánya az a mulasztás, a melyet 
az a megtámadó czikknek a gyakorló iskolák lényeges föltételeit érintő 
körülményeire nézve létrejönni engedett, a melyek közül elégségesnek 
tartom arra a pontra hivatkozni, hogy a gyakorló iskolából kilépő 
tanárjelölt pályájának kezdetén a gyakorló iskolának más tanintéze
tektől eltérő élete miatt, nem szabadulhat az experimentálás küzdel
meinek nehézségeitől, úgy hogy most már Volffal együtt kérdezhetjük: 
miféle szolgálatot tesz hát a gyakorló főgymnasium a tanárjelölteknek ?

A védelem meglepőnek találja a czikkemben kifejtett nézeteket, 
holott egy évvel ezelőtt Volf szólította föl a tanügy téren működőket
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a tanárképzés vitájában való részvételre. Avagy e résztvevős alatt a 
•gyakorlati kiképzés jelenlegi állapotát dicsőítő levelek beküldését értette 
Volf? Hogy mily merev, scliemákhoz kötött álláspontja van a véde
lemnek, azt leginkább bizonyítja a czikkemben javasolt tervnek, hogy 
a jelölt különféle iskolákat látogasson, „kitűzött czél és irány nélkül 
való bolyongás“ kitétellel ellátott elnevezése, holott az eszme magában 
oly egyszerű, hogy az a velejáró és a körülményekből mindegyik 
jelölt számára önként megállapítható irányelvekkel együtt azonnal 
szembeötlő és így belátható, hogy az „önállóság“ és „saját fölfogás“ 
fogalmai a mintaszabású tanítást ápolóinak részére, miként a világ
talannak a szinérzék, egyszer s mindenkorra érthetetlenek maradnak ; a 
dolgokban nem a lényegeset keresik, hanem a puszta formát.

„Tudatos megfigyelés“ Yolf szerint beható utasítások közlésében 
áll. Az én czikkem értelmében, hogy a megfigyelés öntudatos legyen, 
a kényszerítő hatalom befolyásának mellőzésével arról kell gondoskodni, 
hogy a jelölt a saját erejéből törekedjék eligazolni és így a tanítás 
gyakorlati részének e fontos pontjára nézve megegyezés köztünk nem 
jöhet létre.

Yolf kérdezi : mi történjék abban az esetben, ha a jelölt az 
iskolákat nem akarja látogatni ? Az történik, hogy az illetők, ha 
ugyan kinevezik őket, megkezdik működésüket, épúgy, mint az mai 
napság is a gyakorló főgymnasium mellőzésével számtalan esetben 
történik. Továbbá: mi történjék, ha megunva a sok bolyongást, 
végre is czél, út és mód után kérdezősködnek? Hogy a középiskolai 
tanárok óráinak szorgalmas látogatásából mind a fegyelem, mind a 
tantárgy kezelésének tekintetében kitűnő látkör nyílnék a jelölt szá
mára, a ki a különféle módszerek és eljárások összehasonlításából 
utasítás nélkül is levonhatja a saját épülésére szolgáló eredményt; 
hogy az ilyen látogatás össze nem hasonlítható mértékben fölülmúlja 
az oly intézetben való egyoldalú próbálgatást, a mely a jelölt jövő 
életpályájának működési terétől minden tekintetben különbözik; hogy 
ezek a látogatások a rendes tanárok fokozottabb mérvű tevékenységé
vel járnának : mindezek oly szembeötlő igazságok, hogy azokról idő
vesztegetés nélkül ily czikk rövid keretében bővebben szólni nem lehet 
és ha daczára e látogatásoknak, a jelölt nem igazodik el, az oly jelölt, 
mint önállóságot és a hivatáshoz való hajlamot teljesen nélkülöző, 
képtelennek mutatkozik a tanügy terén és biztosra vehető, hogy az ilyen, 
ha kineveznék, semmiféle tanintézetben sem működhetnék tovább 
pár hónapnál, kivéve kétségkívül azt az esetet, a melyben az iskola- 
látogatás helyett a gyakorló gymnasiumot választotta volna laborató
riumnak, a mely esetben a rátapadt mustra segélyével, mint a puszta 
formalitásnak megfelelő, folytatólag is működhetnék, hogy nyomorú
ságos tanításával évtizedeken át sanyargassa a tanügy kárára a növen
dékeket. Ha netán Volf ebben is a gyakorló iskola diadalát látja, 
•őrizkedni fogok őt diadalittas mámorában háborítani.
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Téved Volf, midőn czikkemnek a gyakorlati tanításra vonat
kozó következő szavaiból: „a tanult ember a tanári pályán ismert 
talajon jár . . . stb. akként következtet, hogy boldogulni nem tudó 
ügyvédek, orvosok, mérnökök, élhetetlen diplomások számára ugyan
csak czikkem értelmében nyitva áll az út a középiskolai tanszékek 
jogos betölthetésére. Tévedett Volf és egyúttal kíméletlen volt! Kímé
letlen mindazon tanárok irányában, kik nem a gyakorló iskola dressurá- 
jából kerültek ki mostani működésük terére és így kíméletlen volt 
saját kollégái iránt; kíméletlen volt saját maga irányában i s ! Mert 
hát miféle magyarázatot ád Volf annak a ténynek, hogy a gyakorié  
fögym nasium  á lta lában  je lesnek ism ert ta nári ka rá n a k  nagyobb része  
a nélkü l, hogy gyakorló iskolában m űködött volna megelőzőleg, k itü n ő en  
m egállja  helyét ? Mit szól ahhoz, hogy az egyetemek, katonai és jog
akadémiák számos tanárai között, kik sem bölcsészeti tanfolyamot 
nem végeztek, sem gyakorló iskolát nem láttak soha, többen akadnak, 
kik állásukat jelesen betöltik és volt tanítványaik lelkesedő rajongá
sában a tanítás babérjainak gyönyörű koszorúival ékeskednek! Czik- 
keimben mindenütt azt hangoztattam, hogy a helyes tanításnak igazi 
rugója nem egyéb, mint a szakmában való beható búvárkodás és így 
a föntemlített kíméletlen nyilatkozatra okot nem nyújtottam.

Hogy a budapesti gyakorló iskolát meg nem láttogattam, annak 
belső életéről semmiféle informatiót senkitől nem szereztem, hanem 
támadásomban tisztán a tanügy terén szerzett eddigi tapasztalásom 
és gondolkodás voltak segítségemre, arra nézve Volttal teljesen egyet
értek. Az elvről általában beszéltem és a tüzetes megfigyeléssel járó 
látogatás inkább a részletekre vonatkozólag lett volna kívánatos. Ha 
biztos vagyok abban, hogy a gyakorló főgymnasiumból kikerült jelöl
tek között épúgy akadnak tapasztalás szerint silányak és jelesek, 
mint azok között, kik gyakorló iskolát soha sem láttak; ha ismere
tes, hogy a gyakorló fögymnasium tanári karának egyik része nem 
esett át a gyakorló iskola szűrőjén és hogy ott jeles tanárok mellett 
avatatlan kezdők működnek: akkor elegendő anyagom van rendel
kezésre, hogy látogatás nélkül is levonjam a czikkemben közöltekre 
szolgáló helyes alapot.

Volfnak a gyakorló fögymnasium áldásos működését igazolni 
látszó nyilatkozatának valódi értelmét, mely szerint a tanárok szine- 
java húsz év óta a gyakorló főgymnasiumból került ki, tönkresilányítja 
a tapasztalat, melynél fogva a tanárság egy másik részének szine-java 
nem onnan kezdette meg működését és így helyes tapasztalati adat 
sincs annak igazolására, hogy a gyakorló iskolát a tanárképzés szük
séges lánczszemének tekintsük. Ugyanez a megjegyzés illeti a véde
lemben közölt névsor jeles tagjait, kik gyakorló iskola nélkül is a 
tanügynek époly hasznos és jeles munkásaivá váltak volna. A gyakorló 
iskolának hatása csupán a silány és középszerűek működésére lehet 
némi jótékony hatással, a nélkül, hogy őket a középszerűségnek alan
tas rétegeiből sikerülne a tanításnak magas színvonalára emelni.
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A gyakorló iskolának hálára lekötelezett egykori jelöltjeinek 
bizonyítványaira nem lehet súlyt fektetni, annál kevésbé, ha az olya
noktól ered, kiknek nincs hatalmukban, későbbi tapasztalás alapján, 
megváltozott nézeteiket érvényre juttatni.

Gyarló az a védelem, a mely a vitát a személyeskedés terére 
viszi át akkor, a midőn arra sem a támadás, sem a vita menetének 
körülményei okot nem szolgáltatnak, és a mely személyeskedés, ha 
mindjárt hizeleg is a támadónak, csupán azt bizonyítja, hogy maga a 
védekező is elégteleneknek találván a védelemben fölhozott adatokat, 
még ilyenekre is rászorul ügyének védekezésében. A nélkül, hogy leg- 
kevésbbé is csökkenteni iparkodnám fiamnak a gyakorló főgymnasium 
iránt érzett háláját és ragaszkodását, tartozom annak kijelentésével, 
hogy öt éven át Balló Ede főreáliskolai tanár szívességéből részesült 
magántanításban a rajzolásból. A mi eddigi személyes jó viszonyun
kat illeti, az, úgy reményiem, leányainknak immár örökre letűnt boldog 
óráinak kedves emléke miatt csak fokozódni fog.

(Budapest.) M en d lik  F erencs.

VISZ ONFELELET MENDLIK FERENCZNEK.

Nagyon igaza van kedves barátomnak, hogy „az ellentétes 
nézetek kiegyenlítésének harczában viaskodó felek, valahányszor a vita 
alapjául szolgáló irányelvek természetüknél fogva egymással meg- 
egyeztethetők nem voltak, soha se jutottak véglegesen befejezett meg
állapodáshoz“. Csak abban nincs igaza, hogy mi ketten alapjukban 
„ellentétes nézeteket“ vallunk. Nekem ép oly erős meggyőződésem, 
mint neki, hogy a „jövő életpályájának helyes alapját megszerezni 
kívánó jelöltet“ nem szabad „bizonyos kaptafa szerint beavatni a 
tanítás mesterségébe“, ő nem irtózhatik jobban, hogy a dolgot nyíl
tan a maga nevén nevezzük, a dressurától, mint a hogy én irtózom 
tőle s a leghatározottabban mondhatom, mint a gyakorló iskolának 
minden tanára. A húsz év alatt, mióta iskolánk fennáll, nem egyszer 
emelkedtek hangok, melyek egyenesen dressurát követeltek tőlünk. 
Ezt a követelést azonban, mint hozzánk és a jelöltekhez egyaránt 
méltatlant mindig a leghatározottabban visszautasítottuk. Arra törek
szünk, hogy a jelöltek a maguk szemével látva, a maguk eszével 
gondolkozva, szakértelmük és czéltudatos munkájok alapján mély 
meggyőződésre tegyenek szert, mely a legerősebben biztosítja mind a 
kívülről jövő puszta parancsszó, mind a belülről származó puszta 
ötlet vagy szeszély ellen. Mi tehát Mendlikkel egy hajóban evezünk.

A czélban megegyezünk, csak az eszközre nézve térünk el 
egymástól, ő  ellene van a gyakorló iskolának, én meg szivvel-lélek- 
kel mellette vagyok. Ő sokalja, én keveslem azt az egyet, mely van. 
Itt már csakugyan két malomban őriünk. De mért? Én tüzetesen 
ismerek egy létező gyakorló iskolát, ő meg képzel magának egy nem
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létezőt. Én tényekre, adatokra hivatkozom, ő meg a — sit venia 
verbo — kis ujjára. Mind a mellett azt hiszem, itt is lehetséges a 
megegyezés. Csak közös alapra kell helyezkednünk. Minthogy én a 
valóság, ő pedig a képzelet alapján áll, bátran bízhatom akárki Ítéle
tére, hogy melyikünk helyezkedjék másikunk alapjára. Jőjön el 
Mendlik, tanulmányozza behatóan gyakorló iskolánk működését ; 
kutassa szorgosan, hogy itt kárhozatos dressura, a jelöltek egyénisé
gének, önállóságának, meggyőződésének elnyomása foly-e. Meg merem 
jósolni, hogy akkor készségesen vissza fogja vonni azt a mondását, 
mely szerint „az önállóság és saját fölfogás fogalmai a mintaszabású 
tanítást ápolóinak részére“ (ezek mi gyakorló iskolai tanárok volnánk), 
„miként a világtalannak a színérzék, egyszer s mindenkorra érthetet
lenek maradnak“. Eddig azonban ő csak egy holdbéli gyakorló iskolát 
ismer, e földit még nem látott. Míg ilyenbe bele nem pillant, ép 
megfordítva mi mondhatjuk ő róla, hogy a gyakorló iskola fogalma a 
képzelem világában járónak „részére, miként a világtalannak a szín
érzék, egyszer s mindenkorra érthetetlen marad“.

Hogy azok közt is vannak kiváló tanárok, a kik nem voltak a 
gyakorló iskolában, az való igaz. De ebből az következik-e, hogy 
tehát nem kell gyakorló iskola ? Hisz minden iskola nélkül is váltak 
már kitűnő emberek. Eltöröljük-e azért mind az iskolákat? Azt 
kérdi Mendlik, „miféle magyarázatot ád Volf annak a ténynek, hogy 
a gyakorló főgymnasium általában jelesnek ismert tanári karának 
nagyobb része a nélkül, hogy gyakorló iskolában működött volna 
megelőzőleg, kitünően megállja helyét ?“ Legelőször is megköszönöm 
a bókot, másodszor pedig azt mondom, biz azok mindnyájan sajnál
ják, hogy az ő korukban még nem volt gyakorló iskola, és igen 
örülnek, hogy ma már nem kell mindenkinek oly keservesen küz- 
ködnie, vergődnie, mint nekik kellett. Azt is kérdi, mit szólok 
„ahhoz, hogy az egyetemek, katonai és jogakadémiák számos tanárai 
között, kik sem bölcsészeti tanfolyamot nem végeztek, sem gyakorló 
iskolát nem láttak soha, többen akadnak, kik állásukat jelesen betöl
tik és volt tanítványaik lelkesedő rajongásában a tanítás babérjainak 
gyönyörű koszorúival ékeskednek!“ Nos úgy hiszem, hogy mi nem 
egyetemi, katonai és jogakadémiai, hanem középiskolai tanárok kép
zéséről vitatkoztunk; azután pedig kételkedem abban, hogy azok az 
egyetemi, katonai és jogakadémiai tanárok ép vagy csak azért olyan 
jelesek, mert sem bölcsészeti tanfolyamot nem végeztek, sem gyakorló 
iskolát nem láttak soha.“ Különös volna, ha az qualifikálna valakit, 
a mit nem tanult és nem tud.

Ezzel kapcsolatban legyen szabad nekem is valamit kérdenem. 
Honnan tudja Mendlik, hogy „a védelemben közölt névsor jeles tag
jai gyakorló iskola nélkül is a tanügynek époly hasznos és jeles 
munkásaivá váltak volna“? ők maguk épen az ellenkezőt vallják ; 
documentumokkal mindenkor kész vagyok szolgálni. Hát azt honnan 
tudja, hogy „a gyakorló iskolának hálára lekötelezett egykori jelölt-
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jeinek bizonyítványai olyanoktól erednek, kiknek nincs hatalmuk, 
későbbi tapasztalás alapján megváltozott nézeteiket érvényre juttatni“? 
Látta, olvasta-e bizonyítványaikat és tudja, ismeri-e Íróikat? Azt 
hiszem, előbb el kellene olvasnia és azután Ítélnie felőlük: én akár 
mikor szívesen rendelkezésére bocsátom. Nem bánom, hogy minket 
világtalanoknak, magát pedig látónak tartja. Mi legalább akarunk 
látni, de ő erőnek erejével behunyja a szemét. Nem tudom, melyi
künk cselekszik fonákabbul. Csak egyet csodálok. Saját fiát, mikor 
rajzolni tanittatta, nem küldte műteremből műterembe tétlen nézőnek, 
hanem még zsenge korban egy bizonyos mesterre bízta. Nem féltette 
se „önállóságát“ se „saját fölfogását“. Vájjon a jóval idősebb és 
fejlettebb tanárjelölteket mért félti annyira a gyakorló iskolától ? Úgy 
kell lenni, hogy vagy idősb voltuk mellett is gyöngébbeknek tartja, 
vagy pedig, a mi még nagyobb képtelenség, hogy jobban szereti a 
maga fiánál. De Isten szent békéje velünk !

(Budapest.) V o lf György.

I S M E R T E T É S E K .

H azai m űvek.

Ábrázoló geometria a gymnasiumok VII. és VIII. osztálya 
számára. A görög nyelvet helyettesítő tanfolyamra vonatkozó 
31.085. sz. a. ministeri rendelet értelmében irta Hornischek Henrik 
tanár. (5 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 25 ábrával. 
Budapest, Franklin társulat, 1892. Ára 1 frt.)

Örömmel tapasztaljuk, hogy az ábrázoló geometriai tankönyv
irodalom újabb időben nagyobb lendületet nyert. Akkor, midőn az 
egységes középiskolai enquéte-en az ábrázoló geometriára oly lesújtó 
Ítéletet hallottunk: jól esik látnunk, hogy a szakférfiak nem hogy 
visszariadnak, hanem ellenkezőleg, az ábrázoló geometriának a közép
iskolákban való tanítását igen is szükségesnek tartva, kiállnak a síkra, 
hogy lándzsát törjenek azon balitélettel szemben, nem szóval, hanem 
tettel: jó tankönyvekkel.

Egyesületünk mathematikai szakosztálya ugyancsak szerzőnek 
„az ábrázoló geometria az egységes középiskolában“ czímü igen szak
szerű és tanulságos értekezése alkalmával komoly megvitatás tárgyává 
tette, hogy milyen állást foglaljon el az imént említett enquéte-en 
történt nyilatkozattal szemben. Itt nem czélunk a történt megállapo
dással foglalkozni — hiszen egy tankönyvet akarunk ismertetni, 
de mégsem hagyhatjuk említés nélkül, hogy mily elszomorító körül
mény az, midőn a középiskolai tanárok, a nélkül is elég rögös pályá
jukon, tudományuk ápolásában ilyen akadályokba ütköznek.

Hornischek kis könyve fényes bizonysága annak, hogy az ábrá
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zoló geometriát lehet tanítni középiskolákban — ha azt jó könyv, 
jó tanár adja elő, hogy a térszemléletre igen is képes egy 16— 18 
éves értelem, ha leereszkedünk felfogásának színvonalára és onnan épít
jük föl a meglévő fogalmakkal, és más de rokon fogalmak segélyével 
egy új tudománynak épületét. A szerző igen helyesen azon kezdi, hogy 
előbb megismerteti a tanulót azon geometriai tételekkel, melyekre az 
ábrázoló geometria támaszkodik. Persze, hogy nem új fogalmak ezek 
a tanuló előtt; de a meglévőknek alkalmas csoportosítása a dualitás 
elve szerint mégis új, általánosabb szempontból mutatja be a geometriai 
elemeknek egymással való összefüggését.

Már ezt megelőzőleg megismerteti a szerző az ábrázoló geometria 
czélját, a szükséges geometriai tételek ismertetése pedig annak mód
szerét: a projiciá ldst, és legott bemutatja a két projectiólapon való 
ábrázolást.

Ezután könnyen, gördülékenyen tárgyalja a kellő rendben a 
pont és egyenes ábrázolását, utána a síkot; eddig tart az első fejezet. 
A m ásodik fejezetben foglalkozik a pont és egyenes viszonylagos vonat
kozásaival s alkalmazásul bevezeti a pontnak vetett árnyékát. A 
harm ad ik  fejezetben az egyenesnek, helyesebben két egyenesnek viszony
lagos vonatkozásai kerülnek sorra, míg a negyedik  fejezet az előbbi 
két geometriai elemhez még a síkot is kapcsolja, és itt — közbe
esőig folytatja a pont és síkra vonatkozó tételekkel, a megkezdett 
geometriai tételek sorát s nyomban utána magyarázza a síknak úgyn. 
beforgatását, megismerteti a sík projectiószögét és megtanít a sík
idomok ábrázolására és azok vetett árnyékainak szerkesztésére.

Az ötödik fejezet a síkok viszonylagos vonatkozásaival foglal
kozik. Itt tárgyalja az egyenes és sík, valamint két sík szögének szer
kesztését. És legvégül tárgyalja a körnek projectióit s itt véget ér az 
első rész, s a VII. osztály tananyaga.

A m ásodik rész czím e a fe lü le tek keletkezésének m ódja és a 
fe lü letek osztályozása. A bevezetésben megismerteti a sugár-, torz- és a 
kettős, görbülettel biró felületeket és végül a geometriai testeket. A 
m ásodik  fejezetben előállítja a gúlát, annak síkmetszéseit és itt 
röviden ismerteti a collineatiót s azután több általános érdekű fel
adatot old meg. A következő fejezetek tárgyalják a többi előirt testek 
ábrázolását és árnyékszerkesztéseit. Ez röviden az előttünk fekvő 
tankönyv tartalma. Mint látjuk, a könyv rendszere egészen természetes 
szerkezetű, nincs benne mesterkélt csoportosítás, egyik fejezet önkényt 
következik a másikból. A definitiók igen érthetőek és a mi fő, rövidek. 
Általában igen nagy előnye e tankönyvnek, hogy szerzője benne nem 
beszél sokat, elmondja a múlhatatlanul szükségest —  de egy betűvel 
sem többet. Magyarázzon, okoskodjék a tanár, midőn előad; a sok 
beszéd és körülírás csak hátrányára van egy tankönyvnek.

A szöveg közé nyomtatott ábrák és az öt rajzmelléklet 
osztatlan dicséretet érdemel; itt látjuk, hogy szerző valódi szakember,
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ki rajzait maga készíti, különösen művészi kivételűnek mondhatni a
IV. és V. rajzmellékletet.

Vannak a könyv egyes részei ellen kifogásaink is — de azok 
jelentéktelen voltuknál fogva mitsem vonnak le a könyv becséből. így 
nem értünk szerzővel egyet abban, hogy ő változatosság kedvéért 
majd p ro jed ió t, majd képet használ. Véleményünk szerint jobb egy 
kifejezés, még pedig a p ro jed ió , ez magában foglalja a képet is, a 
centrális projectiót is — mely utóbbi azonban az előirt tananyagban 
elő sem fordul. Némely tételnél talán czélszerű volna az indokolás 
vagy értelmezés, pl. ez a tétel „Nyomai által a sík teljesen meg van 
határozva“ értelmezendő. Ez és az ehhez hasonlók azonban mind oly 
természetű hézagok, melyeket az előadó tanár fönakadás nélkül áthidal
hat, és melyek valószínűleg azon czélból keletkeztek, hogy a könyv 
szövege minél rövidebb legyen.

Ismételten üdvözöljük a szerzőt, mint a tankönyvirodalom egy 
új és kiváló tehetségű bajnokát, könyvét pedig szaktársainknak, 
mint igen becses munkát, a legmelegebben ajánljuk. Jek.

„Nemzeti irodalmunk a reformatióig“. Irta Horváth Cyrill. 
Különlenyomat a „Katii. Szemlédből. 1892. 143 lap. Ára 1 frt.

Szilády Áron, régi irodalmunknak e sok tudású és szerencsés 
kezű búvára, Temesvári Pelbártról irt alapvető tanulmányában (1880). 
hőse irodalmi működését azzal tette még jelentősebbé, hogy munkáit 
úgy jelölte meg, mint a legtöbb magyar codex forrását. Egy jó csomó 
párhuzamos helyet össze is állított; de maga tudta legjobban, hogy 
ezzel koránt sincs befejezve a vizsgálat, s azért előszavában melegen 
buzdít a tovább-kutatásra, főkép az összehasonlítás folytatására, mely
től becses eredményeket várhatni irodalomtörténetünkre. Jó tiz évig 
azonban nem történt e téren semmi. A vizsgálat folytatása minden
esetre olyan kiterjedt tanulmányt, olyan elmélyedést kíván, mely a 
legkitartóbb szorgalmat is megpróbálja. E szorgalom nem hiányzik 
Horváth Cyrillből, ki rövid idő alatt már a második tanulmányt bocsátja 
közzé Pelbárttól. Mert aligha csalódunk, ha e másodiknak gyökerét 
is ott keressük; a tanulmány derék része ezúttal is Pelbárt körül 
forog, a többi csak bevezetés és záradék hozzá. De egészben ez is 
figyelemreméltó munka. Először áttekinti a szerző a hűn és magyar 
mondaköltészetről eddig kifejtett eredményeket. Amott a honi és kül
földi mondák közt abban látja a főkülönbséget, hogy nálunk Attila 
a főhős, — „ő a tárgy s azok, kik a germán világban főszereplők 
és tárgyak, nálunk mellékszemélyek és inkább háttérbeli elemek“. 
Rámutat továbbá, hogy a liúnmonda tragikus felfogása megvan már a 
krónikás előadásban s ki van fejezve Bessenyei Buda halálában. A 
magyar nép naiv eposza már töredékeiben elveszett, de — úgymond
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a szerző ■— „nem a krónikairók ölték meg, de még csak a keresz
ténység sem“, hanem az újabb tárgyak és a rémkrónikások szorították 
ki. A Halotti Beszéd rövid mondatfüzéseiben a magyar nyelv és styl 
természetét látja. A humanisták nemzetietlen működése idején a régi 
szellem harczosai, ápolói a klastromok lakói: barátok és apáczák. 
Forrásaik: Yoraginei Jakab, Temesvári Pelbárt s a római breviarium, 
ezekből merítik legtöbbnyire a legendák, beszédek és hymnusok anya
gát. Horváth fejtegetései során kimutatja, hogy a fordítások és átdol
gozások azért olyan gyarlók, mert csak az orthodox értelmet“ nézik, 
s e mellett a nyelv és verselés szabatossága egészen mellékes marad. 
A jelesebbeket (rég ilyenekül tartjuk) részletesen ismerteti. Majd a 
hazafiságot, a magyar vallásos lyrának e sajátos vonását vizsgálja. 
Eredeti kutatás eredménye s szép része a munkának : a Mária-siral- 
makról („az anyai és fiúi szeretet nagysága“) szóló fejezet. Ezt a 
magyar emlékek számára Pelbárt honosítja meg nálunk. Horváth sor
ban vizsgálja e prózai költeményeket a codexekben és Pelbárthoz való 
viszonyukban. Aztán a legendákra tér, melyeknek főforrása ismét Pel
bárt. Egyenkint ismerteti a Margit-legendát, (a hogy Pray fentartotta 
a XV. századi névtelen munkáját) a Jozafát és Barlaam históriáját 
(egyházi Írók után rámutatva a Budha mondával való rokonságra) s 
a verses Katalin-legendát. Ez utóbbinál megerősíti azokat az érveket, 
melyek Pelbárt szerzőségét bizonyítják, de másrészt nyomós okot hoz 
föl ellene : Pelbárt ellensége a divatos csillagjóslásnak s harczol is ellene, 
a költeményben pedig lépten-nyomon szerepel a csillagjóslás. Tovább 
azonban nem tisztázza a kérdést. A következő fejezetekben a tanítás, 
szónoklat és biblia-fordítás irodalmát vizsgálja s Szilády kutatásait 
kiegészítve közli a codexeknek Pelbárttal egyező helyeit. Az utolsó 
(XVI.) fejezet a világi irodalomról szól; ide szövi be a Krisztus mon
dákat s mysteriumokat, mint a középkori népköltészet termékeit, amott 
egy ismeretlen s igen érdekes verses töredéket is említvén. lm ez a munka 
rövid tartalma, Részletes méltatása szakközlönybe való; de szívesen 
hívjuk föl rá e helyen is a szakemberek figyelmét. Szerzője alapos készült
séggel nagy szorgalmat párosít. Kutatását ugyan még némi mohóság jel
lemzi, mely beéri a szerencsés tapintással; s ezért a helyett, hogy 
új adatokat keresne vagy meglevőket jobban mérlegelve valami posi
tiv eredményt mutatna fel, sok kérdést hagy megoldatlan. A szer
kesztés iránt sincs még fejlett érzéke, stylusa is egyenetlen: egyszer 
bőbeszédű, másszor hézagos; szereti a frázisokat (feltűnően sok a 
fáról, virágról, erdőről, mezőről vett hasonlat), nem válogatja meg 
eléggé a helyes értelmű s oda illő kifejezéseket, sőt a pongyolaságban 
germanismusokat is használ. (Pl. De nem első fe lbu kka n á sa  n ék i 11. lap. 
Hunfalvy becses példákkal hozakodott elő 13. lap. bármily fu ra  is látni 
14. lap. országos jövedékkel b ir 15. lap. Esztergomba m ozd ítja  á t buma- 
nismusát. 27. lap. Ha prózát ir, aligha tu d  elfordulni 34. lap. Hair, 
hozzájok lép anyagért, — becses dolgot je lö l 35. lap. L. sokat nyer  
tőle, — aprólékosabb (?) nyelv 42. lap. emeli hatását 46. lap. stb. stb.)
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De e hibákat további tanulmánynyal bizonyára hamar le fogja vetkezni, 
s ha időt enged magának a mélyebb vizsgálatra, szorgalmas kutatásai
tól e téren még sokat várhatunk. b. f.

Tájékoztató a középiskolai fölterjesztésekhez, összeállította 
Dortsák Gyula, gymn.-igazgató. Ára 1 frt. E munka csak egy részlet 
a szerzőnek egy nagyobb művéből, melyet még nem adhatott ki. 
..Középiskolai ügyvitel s a középiskolák szervezete“, és csak a föl- 
terjesztésekre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza. Mint ilyen jóformán 
nélkülözhetetlen minden igazgatóra nézve, mert a szerző a legnagyobb 
pontossággal dolgozza fel a tárgyát, nemcsak a felterjesztés tárgyát s 
határnapját nevezi meg, hanem az illető helyen a szükséges rendele
teket s egyéb tudnivalókat is közli. A pontos administratio érdeké
ben igen kívánatos volna, ha a szerző a nagyobb művét is kiadhatná, 
esetleg a kormány támogatásával; Ausztriában több ily mű forog 
közkézen, nálunk jóformán csak Dortsák műveli a legnagyobb szor
galommal ezt a sziklás talajai.

lieber Schulhygiene in Ungarn von Dr. H. Schuschny. 2 . 
Auflage. Leipzig, 1892. A szerző egyike azoknak, kik az iskolai 
közegészségügygyei legbuzgóbban foglalkoznak hazánkban. E füzetben 
a külföld előtt számol be arról, mikép haladt az isk. közegészségügy 
hazánkban. Sorra veszi az iskolai egészségügy majdnem minden fon
tosabb mozzanatát s világos, tömör nyelven adja elő, mi történt e 
téren nálunk, melyek a legfőbb észlelések s tapasztalatok. Nagy 
elismeréssel szól a kormány intézkedéseiről s jóakaratáról s kijelöli 
a jövő teendőit is.

Az erdélyi kath. autonómiáról a „Budapesti Szemle“ decz. 
száma igen érdekes czikket hozott —a-tól (dr. Csorba Ferencz), 
mely különlenyomatban is beküldetett hozzánk. Igen éles elmű és teljes 
históriai apparátuson nyugvó fejtegetései alapján a szerző ahhoz az 
eredményhez ér, hogy az erdélyi kath. statust a történeti jog szerint 
igazi autonómia nem illeti meg; de a jelen időpontot nem tartja 
alkalmasnak arra, hogy a mostani állapotot alapjaiban megbolygassuk. 
Az orsz. autonómia kérdésével ez is tárgyalás alá fog kerülni s meg
oldást találni. Addig a jelen állapot föntartandó — a tanügyre vonat
kozó viszonyok kivételével. „Itt nem lehet helye apportunitási tekin
tetekből való késlekedésnek. Itt az állami és nemzeti érdek, valamint a 
törvénytisztelet érdeke is azt kívánja, hogy a viszonyok sürgősen ren- 
deztessenek“. A szerző a megoldást úgy contemplálja, hogy a statusnak 
semmi esetre sem adható oly jogkör, mint az, mely az autonom fele
kezeteket illeti. Csorba Ferencz igen szépen és alaposan ir s nagyon 
képzett jogi iró, ki iskolai ügyekkel is behatóan foglalkozik. Nagyon 
örülnénk, ha nevével most már sűrűbben találkoznánk e téren.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

B E L F Ö L D .

A NAGY-BIZOTTSÁGI GYŰLÉS.

E lső  nap. (Folytatás).
K ardos A lb e r t: A tisztelt előadó urak beszédeiből kitűnt, hogy a 

szóban levő törvényjavaslat nem orvosolhatja a középiskolai tanárok bajait, 
nem elégíti ki a fővárosiakat, nem a vidékieket, nem a felsőbb leányiskolák
nál alkalmazott középiskolai tanárokat, sőt veszedelmet rejt magában egyik 
paragrafusa és fog rejteni, ha két rangosztályt fog alkotni a tanári kar kebe
lében. Én nagy bajnak tartom azt is, hogy a törvényjavaslat nem intézkedik 
egy régi sérelemről, a helyettes tanárságról. (Helyes! helyes !) A helyettes 
tanárok jogilag meg nem határozható állapotban vannak, nem tisztviselők, 
mert nem tesznek esküt, a törvényjavaslat egyetlen paragrafusa sem alkal
mazható a helyettes tanárságra és ez egy okkal több, hogy a mélyen tisztelt 
nagygyűlés egy olyan törvénynek megalkotását kérje, mely a helyettes tanár
ságnak intézményét is felöleli A helyettes tanárság intézménye káros ránk 
tanárokra nézve, nemcsak azért mert kevesebbet kapunk, hanem, mert kés
leltet bennünket a korpótlékra való jogosultságban. Mi feltűnő jelét adnók 
az előadó úr által felpanaszolt közösség érzete hiányának, ha meg nem 
emlékeznénk a többi, a községi és felekezeti intézetekben alkalmazottakról 
annyival inkább, mert ezen nagygyűlés nemcsak az állami tanárokat kép
viseli, hanem kifolyása azon egyesületnek, mely az egész hazai tanárságból 
alakult. Indítványom oda terjed, hogy a tisztelt nagygyűlés külön középis
kolai törvény megalkotását kérelmezze úgy magánál a közoktatásügyi minis
ter úrnál, mint a képviselő háznál, mert csak egy ilyen törvény orvosolhatja 
a mi összes bajainkat, melyekről nem tudjuk, mi a sürgősebb. A második 
volna az, a melyet szintén a közoktatásügyi kormányhoz kellene beterjesz
teni, hogy a jelen törvényjavaslaton belől legyenek ránk nézve kivételes 
intézkedések, melyeket Alexander előadó úr formulázott és a melyeket bátor
kodtam magam is formulázni. Ez magában foglalja összes kívánalmainkat. 
Elesnék belőle a rangosztály, megmaradna a korpótlék és a legfőbb jó intéz
ménye a törvényjavaslatnak: a lakbérilletmény. Épen azért formulázva 
bátorkodom majd felolvasni. Azt ajánlanám a tisztelt nagygyűlésnek, hogy a 
jelenlegi 10. § az átmeneti intézkedések között egy ily §-ban a középiskolai 
gyakornokokat ne sorozza külön rangosztályba, míg az összes középiskolai 
tanárok fizetését külön törvény nem szabályozza. Azonban az ötödéves kor
pótlékok emeltessenek, a lakbérek pedig a VIII. rangosztály értelmében alakít
tassanak át. Ezzel azután a törvény nem alkotna olyan intézkedést, melyet 
egy későbbi törvényben revocálni kellene. Megköszönve a tisztelt közgyűlés 
türelmét és figyelmét, kijelentem, hogy a debreczeni tanári testület nevében 
és azt hiszem az összes tanárság nevében (Helyes!) köszönetét szavazok a 
budapesti választmánynak, elnöknek, alelnöknek és előadó úrnak, hogy az 
egész hazai tanárság érdekében kezökbe ragadták a zászlót és nem tettek 
különbséget a tanárság érdekei közt. (Éljenzés !) Indítványozom :

Az állami tisztviselőknek minősített középiskolai tanárok nem soroz
tainak rangosztályokba: addig mig az összes középiskolai tanároknak fize
tését, nyugdiját, szolgálati viszonyait külön törvény nem szabályozza, e 
tisztviselők megmaradnak jelenlegi fizetésük élvezetében, azonban ötödéves 
korpótlékuk, mely semmi esetre sem változtatható személyi pótlékká, 
200 forintra emeltetik, lakbérilletményük pedig az állami tisztviselők VIII. rang
osztályának megfelelően állapíttatik meg.
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Berecz elnök. Kérem a tagtársakat, a kik indítványokat tesznek, 
ezeket írásban szíveskedjenek beadni. Kijelentem a tisztelt közgyűlésnek, 
hogy a közoktatási minister úr 0  nagyméltósága 12 órakor fogad bennünket. 
Ennek folytán, minthogy most 4S 12 van, a gyűlés még egy negyedóráig 
fog tartani és akkor s/4 órára a gyűlést felfüggesztem. Azután a tanácskozást 
tovább folytatjuk, esetleg holnap d e. 9‘/2 órakor folytatólagos gyűlést tartunk.

F eszt A la d á r : T. nagyb. gyűlés ! A beadott indítványra némi észre
vételem volna.

Először is azt hiszem, hogy a tanárság érdeke megkívánja, hogy a 
tanár szabad óráit lelkiismeretes készülésre fordíthassa és erre meg kell neki 
adni az anyagi eszközöket: könyvek beszerzésére, ismereteinek gyarapítására 
stb. Azonkívül hivatott a tanár arra, hogy külső megjelenésével is méltán 
képviselje a tudomány tekintélyét, ügy, a hogy most áll a dolog kettős 
hivatásának megfelelni nem képes. Mert a ki tovább akarja magát képezni, 
az kénytelen elhanyagolni a külső megjelenést és így azt a szemrehányást 
vonja magára, hogy a középiskolai tanár nem bír kellő társadalmi fellépéssel; 
vagy szerez magának annyi jövedelmet, hogy társadalmi állásának megfelel, 
akkor tudományos haladását kénytelen elhanyagolni. Ezt szükségesnek tartot
tam megjegyezni, hogy, a kiknek mi gyermekeit neveljük, tudomást szerezzenek 
a szülők arról, hogy mi anyagi kérdéseinket azért akarjuk szabályozni, hogy 
gyermekeik nevelésének tisztességesen megfelelhessünk.

A törvényjavaslatra nézve csak elérhető czélokat akarok hangoztatni. 
Én nem látok benne nagy sérelmet, hogy a tanárokat rangosztályokba sorol
ják. Ha minket kivesznek a rangosztályokból, hamarosan találnak nekünk is 
valami rangot és annyira fognak taksálni, a mennyire akarnak (Közbekiáltás : 
Hadd taksáljanak). Eddig annak a nagy privilégiumnak birtokában voltunk, 
hogy nem voltunk rangosztályokban (Helyeslés) és az nem emelte tekinté
lyünket, helyezzenek tehát most rangosztályba, a mely megfeleljen a társadalmi 
követelményeknek.

Most csak az a kérdés, milyen legyen e rangosztály, egy vagy kettő. 
Nincsenek megelégedve a t. kartársak azzal, hogy nincs előléptetés, ezt min
dig panaszképen hangoztattuk és mikor most van arra mód, hogy ez megadassák, 
nem akarjuk elfogadni.

Az bizonyos, hogy a tanári pálya mostanság a legsivárabb pálya, egész 
Sahara sivatag, monoton és egyhangú. Öt esztendeig kell utazni, míg az első 
oázist elérjük, aztán ismét folytatjuk utunkat 4—5 évig teve-tempóban és 
akkor érjük el a második statiót: a quinquenniumot; az út pedig halad öt 
station keresztül, a végczél pedig a penzió (Közbeszólás: Vagy a halál). Ez 
elégítsen ki bennünket? Én nagyon helyeslem a törvényjavaslat intentióját, 
mikor oda állít egy emelkedést, erre felkapaszkodunk s kilátásunk nyílik szebb 
tájakra: a directorság kies pagonyára.

A munka ne csak mennyilegesen osztályoztassék, hanem minőlegesen 
is, mindenki érdemei arányában kapjon elismerést, ez pedig legyen az, ha 
valakit előléptetnek egy magasabb rangosztályba. Ezt a tanügy érdeke meg
kívánja.

A tanár nem érheti be a heti pár órával, melyben a tanügyet szolgálja, 
szolgálja ő azt az irodalomban, tudományban, és az ilyen embert oly helyzetbe 
kell hozni, hogy jó kedvvel és anyagi eszközökkel teljesíthesse hivatását. S ez 
tulajdonképen megvan a törvényjavaslatban, csak nincs §-ba foglalva. A §. 
közömbös, hisz mi a lényeget keressük.

Az is bizonyos, hogy a budapesti tanárok általában tudatában vannak 
az ő souverainitásuknak és a vidékiek érzik, hogy a fővárosiak magasabbra 
vannak helyezve. A törvényjavaslat intézkedése folytán ez a különbség is 
megszűnik, mert ez különbséget akar tenni az öregebb tanárok tekintetében, 
a kik érdemeket szereztek maguknak különbség nélkül arra, hogy Budapesten
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vannak-e vagy a vidéken. Ezek lépjenek felsőbb rangosztályba, mert ha érde
meket szereztek, át lehet tenni őket Budapestre és ők meg vannak jutalmazva.

Ez azonban gyakran nem lehetséges, mert ellene szólnak különböző 
pontok: az illető ember ott a vidéken, esetleg nélkülözhetetlen, talán valami 
speciális feladatot tűzött ki maga elé, pl. a vidék műveltségi, ethnographiai 
viszonyaival foglalkozik, s ezért a tanügy megkívánja, hogy ő ott maradjon 
és folytathassa tanulmányait. A mi a fővárosi tanárokat illeti, ott van a 
pótlék; azért a fiatalabb fővárosi tanárokat nem venném magasabb rang
osztályba, először szerezzenek maguknak érdemeket. (Köbekiáltás: Halljuk az 
indítványt.)

Indítványom összefügg a helyi pótlék kérdésével. Itt alapul vették a 
katonai felosztást; jobb lett volna, ha mind a 10 kantonai kategória megma
radt volna, így a kategóriák összefoglalásával aránytalanságok keletkeztek 
Ez indította a fiumei tisztviselőket nemcsak a tanárokat arra, hogy drágasági 
pótlékot kérjenek, én tehát azt akarnám elérni, hogy kartársaim is járuljanak 
hozzá, hogy Fiume különleges helyzete folytán drágasági viszonyai tekintetbe 
vétessenek a holyi pótlékoknál.

De én nem akarok szűkkeblű lenni és magamra venni a pártoskodás 
vádját, beérem azzal, ha álláspontunkat itt hangsúlyozom és önöket arra 
kérem, hogy ne vegyék rossz néven, hogy a fiumei többi tisztviselőkkel együtt 
kérvényeztek a tanárok is. Ezt előre bocsátva, hogy indítványomat partiku
lárisnak ne vegyék, azt vissza is vonom és megelégszem azzal, hogy tudomást 
szereztek róla. (éljen).

E ln ö k  ! Az ülést ezennel felfüggesztem.
Berecz A n ta l elnök a gyűlést fél egy órakor újra megnyitja.
Igen tisztelt nagygyűlés ! Minthogy a nagy gyűlésnek egy jórésze jelen 

volt a miniszter úr ő nagyméltóságánál és tanúja volt azon nyilatkozatnak, 
melyet ő nagyméltósága nekünk tett, bátor vagyok kérdezni, kivánják-e felol
vastatni a miniszter úr válaszát. (Igen ! igen !) Gyomlai tagtársunk szíves volt 
lestenographálni; felkérem olvassa fel.

A közokt. miniszter úr válasza.

Igen tisztelt Uraim! Fogadják első sorban legmelegebb köszö- 
netemet szives megjelenésökért, mert ebben látom kifejezve irántam 
való bizalmukat. Mindig, minden körülmények között a lehető leg
nagyobb súlyt fektetem rá, hogy önök irányomban ilyen teljes biza
lommal legyenek, valamint én is teljes bizalommal viseltetem önök 
iránt; mert csak is ez a kölcsönös bizalom, s ezen kölcsönös bizal
mon alapuló egyetértő munkálkodás képes megküzdeni azokkal a nagy, 
nemes, de nehéz feladatokkal, melyek mindnyájunk közös feladatai, 
melyek mindnyájunk előtt állanak. (Éljenzés)

Ezek után engedjék meg, hogy néhány szóval áttérjek hozzám 
intézett speciális kérdésükre, illetőleg kérésükre.

Biztosíthatom önöket, hogy az első percztől kezdve soha sem 
szűntem meg foglalkozni az önök speciális érdekeivel. Hozzá tehetem
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azt is, hogy — ha nem is mondhatom minden tekintetben —  
de majdnem minden tekintetben, (s épen azokban, melyeket önök 
is kifejeztek) ezen érdekek megőrzésére mindig gondom volt. Sőt 
tovább mehetek, s kijelenthetem, hogy a pénzügyi bizottságban 
most tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak különösen azon részei, 
melyek a jövő alakulásra vonatkoznak, az én felfogásommal meg 
nem egyeznek, sőt, hogy egyenesen, azoknak ilyen módon való ki
fejezése, mint ott van, csak félreértésből keletkezett.

Azóta is kötelességem volt úgy irányozni a munkálkodást, hogy 
ezen félreértésből származott hiba megszűnjék, s most azon kelle
mes helyzetben vagyok önökkel közölhetni, hogy ez legközelebb meg 
is fog történni.

Köszönöm megjelenésüket, mindenekfelett számítok közremükö- 
désökre minden fontos és nehéz tanügyi kérdésben! (Éljen 1)

B erecs A n ta l elnök : Mélyen tisztelt tagtársaink ! Az államtitkár úr ő mél
tóságánál is voltunk, ott hasonlóképen megnyugtató választ hallottunk ; utána 
Klamarik osztálytanácsos úrnál tisztelegtünk, hol hasonlólag biztató szavakathal- 
lottunk. Én mégis arra kérem a tisztelt tagtársakat, hogy ne fáradjanak ki az ügy
nek további fejtegetésében. A dolog t. i. így áll: Bírjuk a miniszter úrnak és az 
államtitkár úrnak jóakaratát és Ígéretét, de a törvényjavaslat most a pénzügyi 
bizottság előtt fekszik. A pénzügyi bizottságnak nem minden tagja a mi jó 
barátunk, illetőleg nem minden tagja lelkesedik a mi ügyünk iránt, bár a 
többsége a pénzügyi bizottságnak megígérte támogatását. A tisztelt cultusminis- 
ter úr a mi kérdésünk iránt jóindulattal viseltetik, de megkívánhatja, hogy mi 
neki támpontot nyújtsunk és fellépésének kellő súlyt adjunk. Epen azért arra 
kérném, hogy ne méltóztassanak a dolgot olyan könnyűnek és annyira elvé- 
gezettnek tekinteni.

K iss  L a jo s : A szegedi állami főreáliskola tanári kara elejétől fogva 
élénk érdeklődéssel viseltetett a mozgalom iránt, mely a tanári fizetések eme
lése ügyében már évek óta megindult; nevezetesen megtette azt, a mit a többi 
testületek, folyamodván a magyar kormány tagjaihoz, a ministeriumhoz, ország
gyűléshez. tájékoztatta befolyásos képviselőit. Tisza Lajos ő excellentiája épen 
pár héttel ezeló'tthozzánk intézett válaszában jó akaratáról biztosított bennünket. 
Azok után, miket a tisztelt referens úr előadott és azok után, miket a tisz
telt vallás és közoktatásügyi minister úr épen az előbb mondott, nekem csak 
nagyon kevés mondani valóm maradt. Örömmel nyilvánítom, hogy Alexander 
úr javaslatával a mi javaslatunk megegyezik, mindazáltal vannak benne egyes 
pontok, melyekre mégis bátorkodom a figyelmet kihívni és kérem, hogy javas
latunkat a beterjesztendő kérvénybe fogadják be.

Kérjük, kívánjuk tehát: hogy
1. Minden állami középiskolai tanár egyenlően a VlII-ik rangosztályba 

vétessék.
2. Világosan kimondatni kívánjuk, hogy a rangosztályon belől a fize

tési fokozatban való előlépés a szolgálati évek alapján történjék, minden 
megkülönböztetés nélkül fővárosi és vidéki tanárra.

3. A quinquenniumok a fizetéstől teljesen függetlenek legyenek.
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4. Méltányosnak és kérelraezendőnek tartjuk, hogy a fővárosi közép
iskolai tanárok helyi pótlékban részesüljenek.

Dr. V eszprém i V ilm os : Mélyen tisztelt nagybizottságú közgyűlés ! Mint 
a szentesi főgymnasium tanári karának küldöttje, kérelmet kívánok intézni a 
nagygyűléshez, mit az elnökség útján, mint a tanári kar határozatát, a nagy 
bizottságnak beterjesztek. Indítványomnak az lett volna a tárgya, hogy mondja 
ki a közgyűlés olyan törvényhozási intézkedés szükségességét, mely a községi 
intézetek tanárait javadalmazás, nyugdíjképesség és maximális óraszám tekin
tetében teljesen egyenjogúvá tegye az állami intézetek tanáraival. Felszólalásom 
tárgyát és indítványomat megtalálják igen tisztelt kartársaim Kardos Albert 
felszólalásában, ki olyan meleg lelkesedéssel karolta fel ügyünket, hogy őszinte 
köszönetét szavazok neki. Ha jól érlettem indítványát, ő világos törvény
hozási intézkedés szükségességét látja, mely minden tekintetben a községi és 
felekezeti tanárokat, bármi contempláltassék a törvényjavaslat keretében, az 
állami tanárokkal ugyanazon eljárásban kívánja részesíteni. Én nem említem 
fel, hogy nekünk 200 frttal kisebb a fizetésünk, hogy nekünk nyugdíjalapunk 
egyáltalában nincsen, de ennek helyébe tanítunk 23 órát hetenként. Én 
csupán azt kérem, fogadják el Kardos Albert indítványának első pontját, hogy 
ezen törvényjavaslat kapcsán azon memorandumba, melyet beadunk a törvény- 
hozásba be kell venni, hogy a közgyűlés a községi és felekezeti tanárok dol
gát sürgősen és elodázhatatlanul megoldandónak tartja. A mi kérelmünk 
azután a következő : Mondja ki a n. b. gyűlés, hogy sürgősen szükségesnek 
tartja, miszerint a községi középisk. tanároknak helyzete mind fizetés, mind 
óraszám valamint nyugdíj tekintetében az áll. tanárok helyzetével törvény
hozási utón egyenlővé tétessék.

Berecs A n ta l elnök : Megjegyzem, hogy 18 óránál többet nem kell 
tanítani. A törvény ezt kimondja. A mint most legújabban a szatmári gym- 
nasiumi tanárok el akarták vállalni a felső leányiskolában a tanítást, a minis
ter úr nem engedte meg

Dr. V eszprém i Vilm os : Annak, hogy mi 23 órát tanítunk hetenként, 
genezise van; Szentes városának van főgymnasiuma és van hozzá 10 tanára. 
Ez tanítja a 212 rendes órát levonva abból az igazgató 10 óráját, 9 tanár tanít 202 
órát. Ez is törvénytelen. Annak idején, midőn a város, mint fentartó testület, pol
gári iskoláját gymnasiummá alakította át, kénytelen volt a törvényszabta 
kötelességének teljesen eleget tenni. Eleget is tett az épület felszerelése, eleget 
is tett egyéb tekintetben és ezzel annyira megelégedett a magas ministerium, 
hogy a város egy küldöttségének, mely bizonyos diplomatiai tapintattal azt 
kívánta a ministeriumtól, hogy legalább az első esztendőben ne kívánja a 
minimális 11 tanárt, a magas ministerium ezt egyelőre meg is engedte. A jövő 
esztendőre megkapjuk a 11 tanárt és a huszonhárom óraszám leszáll 21-re. 
Később sem kapunk 12 tanárt, mert a 11 tanár megfelel a törvényjavaslatnak, 
és jut 22 óra egy tanárra.

K örösi H en rik  -. T. nagyb. közgy. ! Nagy örömmel, szinte lelkesedés
sel fogadjuk el Alexander tagtársam oly nemes felfogással és igazságszere
tettel megokolt indítványát, mind a rangosztályozásra, mind a quinquenniu- 
mokra nézve. Nagyon félek attól, épen a mai kijelentés után, hogy ez az 
előnyös megoldás olyanforma lesz, hogy a vidéki tanárok a 9-ik rangosztályba 
fognak tartozni, a fővárosiak a 8-ikba, és pedig azért, mert egyik rangosz
tályból a másikba lépni csak kinevezés útján lehet; itt pedig, mint már 
olvashattuk, a szellemi képzettség, rátermettség, érdem stb. szintén mérvadó 
lesz. Gondoljuk meg főkép mi vidéki tanárok, mi rejlik ebben ? ki fog rólunk 
a kinevezésnél referálni ? természetes, hogy a chef. Tudjuk, hogy itt sok 
sérelem fog történni, hogy a minősítési táblázatot nem látjuk, tehát függünk 
tisztán csakis a cheftől. Ha tehát ez — mint Kardos Albert megjegyezte —
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így áll, akkor a szolgálati pragmatikát sem nélkülözhetjük, midőn a 
fizetés-szabályozás ügyében folyamodunk. Mellékelnünk kell, hogy a fizetés
szabályozással egyidejűleg a szolgálati pragmatikát is szükségesnek tartjuk. Ez 
megnyugtató volna ránk s mint Kardos úr kifejezte — hogy neki kell min
den igazat megmondani! — a helyettes tanárokra nézve, azokat sem szabad 
itten kihagyni, azokra sokkal eló'nyösebb volna, ha ebbe a fizetés-szabályo
zásba nem kerülnének bele, mert megint az igazgató bölcs belátásától függ 
az ő kinevezésük. Ezekre nézve is égető kérdés a szolgálati pragmatika 
kérdése.

Ha a 8-ik rangosztályba jövünk, akkor, úgy gondolom, méltányosság 
volna egyes helyi viszonyokhoz kötni a fizetési fokozatot. Valamint főváros 
és vidék, épúgy vidék és vidék közt óriási különbség van. Itt van Fiume 
esete, a melyben a tengeri város óriási drágaságát nem is tekintve, olaszul 
is kell tudnia a tanárnak s előtte előléptetés sincs, mert ő ott nélkülözhetet
len. Azt is tekintetbe kell itt venni, hogy nem tartozik Magyarország vidéki 
városaihoz, egy «separatum corpus». (Helyeslés.)

Ssa ffka  felolvassa a tornatanítók kérvényét.
1. A már működő tornatanárok jövője biztosíttassák; hivatalos esküt 

tegyenek, szolgálati éveik a nyugdíj és korpótléknál beszámíttassanak és az 
ezentúl szervezendő és betöltendő tornatanári állásokra, csak minden tekin
tetben általános miveltség- és szakképzettséggel biró tanerők alkalmaztas
sanak, illetőleg szabályszerűen- kineveztessenek, a mihez pedig okvetetlen 
szükséges, hogy ezentúli képzésük a középiskolai tanárok képzésével egy 
színvonalra emeltessék s erre nekik alkalom adassák.

2. A képezdei és középiskolai tornatanár a törvény által megszabott 
egyéb, képezdei és középiskolai tanári állásokkal egybekapcsolt javadalmazás 
és előnyök élvezetében részesüljön.

3. Az óraszám 18—20-ban állapíttassák meg.
4. Képezdék- és középiskoláknál képesítésüknek és alkalmazásuknak 

megfelelő czímet viselhessen.
5. Az óratöbbletek után járó díjak vagy csak óradíjak más tantár

gyakhoz hasonlóan s minden intézetnél egyformán szabassanak meg.
K ohlbauer A n ta l: T. nagyb. közgy.! Nekem első sorban a fővárosi 

referens úrnak az egyleti közlöny hasábjain megjelent soraira van néhány 
szóm, a mennyiben itt némileg az a körülmény, hogy ily módon került a 
középiskolai tanárság a fizetés-javítás tervezetébe, azoknak vállaira van mel
lékesen hárítva, a kik a középiskolai tanárok rangba való sorozását hangoz
tatták. Mivel pedig az az ember én voltam annak idején, én egész nyíltan 
kívántam már itt kifejezésre hozni, hogy álláspontomon nem változtattam, 
mert rang nélkül embert én a társadalomban nem képzelek el. A rangfoga
lom különbsége adhatja ezt az eltérést közöttünk, de azért minden embernek 
el kell egy fokot foglalnia a társadalomban. Mi azt mondottuk, hogy a tanár 
qualificatiójának megfelelőleg helyezzék őt oda, a hova a magas kormány 
akarja, ha az tekintetbe akarja venni, hogy manapság a középiskolai tanár
tól az előképzettség maximuma kívántatik, akkor helyezze őt a 7-ik és 8-ik 
rangosztályba, a hová a törvényszéki bírót.

A rangosztályozást különben referens úr is elfogadja, mikor azt indít
ványozza, hogy a vidéki tanárok fizetése kisebb legyen, mint a fővárosiaké. 
Nekünk nincs kifogásunk az ellen, hogy a fővárosi tanárnak akár két 
akkora jövedelme legyen, mint a vidékinek, de nem az alapfizetés szerint; 
így ha a fővárosi tanár vidékre is megy, ugyanannyi fizetést húz.
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Az alapfizetés pedig legyen a 8-ik osztályban kijelölve. A pénzügy- 
ministerium mindig azzal védekezik, hogy nincs pénzünk. Ez igaz és mi 
bizonyára nem vagyunk oly nyomorúlt helyzetben, hogy ha indokolt e ki
jelentés, hozzá ne járuljunk. De én inkább járulok ahhoz, hogy a magas 
kormány, ha most pénze nincs, hagyjon ki bennünket a javaslatból, sem
hogy 50 forinttal emelje fizetésünket.

Gerevics A n la l: Miután az idő előrehaladt és én több még nem érintett 
szempontot akarok belehozni a vitába, azon kéréssel járulok a nagy
gyűlés elé, hogy a holnapi folytatólagos közgyűlésen mondhassam el felszóla
lásomat.

S im o n  J ó zse f: T. nagyb. közgy.! Konstatálom, hogy a magas ministe- 
riumtól nagyon sokat kérünk, mikor azt akarjuk, hogy egyszerre a 8-ik 
rangosztályba tegyen bennünket s e kérés teljesítése, véleményem szerint, 
óriási nehézségekkel járna. De nagyon egyszerűen meg lehetne oldani a 
kérdést, így : mondassák ki, hogy a tanárok minden öt évben a rangfokozat 
következő osztályába tétetnek át, öt évenként 100 forinttal emeltessék fizeté
sük, a lö-ik évtől kezdve pedig 300 forinttal. így az 1200 és 1300 forintot 
meghagyjuk, míg a másik indítvány mindjárt 1100 forinttal kezdi.

Mondja ki a nagygyűlés, hogy a törvényhozástól azt kérelmezi: hogy 
a kinevezett tanárok 1100 írttal kezdve a korpótlékok fentartásával m in d en  
öt év u tá n  egészen harmincz évig — tehát teljes szolgálatuk ideje alatt — 
a következő fizetési fokozatba előlépnek úgy, hogy ezen előlépésükben a 
rangosztály akadályt ne képezzen.

Csom ár I s t v á n : T. nagyb. közgy.! Felemlítette a t. előadó úr, hogy 
ily szép számmal az Országos Tanáregyesület tagjai még nem jelentek meg 
sohasem a nagygyűlésen, mint ma. E kérdés egyrészben összefügg a mi 
körülményeinkkel, nem mintha mi az összetartóság érzetének hiányából 
nem jönnénk össze, csak anyagi kérdéseinktől függ a mi meg nem jelen- 
betésünk.

T. nagygyűlés ! Mikor a tanár hosszú tanuló-pályája után kineveztetik 
egy állomásra, kap 800 forintot, mert először helyettes tanár lesz, ebből 
pedig 2 frt jut egy napra. Akkor még fiatal ember lévén a helyettes tanár, 
a társadalom még többet is kivan tőle; eladósodik, úgy hogy később sem 
igen tudja a bajait kiheverni. Ezen adósságát azonban, tisztességes ember 
lévén, szégyenli bevallani s inkább otthonn ül, mintsem hogy látogatást 
tegyen : ez tart vissza bennünket, hogy sokszor meg ne jelenjünk.

T. nagyb. ! Én a törvénynek azon intézkedését, hogy törvényben mon
datik ki a tanári állás helye, örömmel üdvözlöm, mert így végre-valahára 
meg fogjuk magunkat találni a törvénykönyvben, más oldalról azonban ha
tározottan károsnak találom a tanügyre nézve a rangosztályt, a mely con- 
templáltatik. Nem a tanárokat fogja így beosztani a nagy közönség a 
rangfokozatokba, hanem az iskolákat, magának a tanügynek lesz qualificatiója: 
lesznek első, második, harmadik osztályú középiskolák.

S ebből a szempontból üdvözlöm a magam részéről az előadó urat, 
a ki a fővárosi tanító testület egyes részeivel, úgy hiszem, ez intézkedéseket 
már megbeszélte s azon egyöntetű nézetet adta elő, hogy a fővárosi ta n á r
ság  nem kíván rangfokozást, hanem az összes tanárt egy rangosztályba 
kívánja soroztatni. (Helyeslés.)

E ln ö k :  A mai ülést ezennel berekesztem s a folytatólagos közgyűlést 
holnap 9l/2 órára tűzöm ki.
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M ásodik  nap.

Berecz A n ta l elnök : Van szerencsém a nagygyűlést folytatólagosan 
megnyitni. Kérem a t. kartársakat, hogy mivel nagyon sokan vannak szólásra 
följegyezve, szíveskedjenek lehetőleg röviden szólani és ismétlésekbe ne bo
csátkozzanak. Egyúttal engedjék meg, hogy az V. kér. főreáliskola igazgató
ságának szives köszönetünket jelentsem ki azon barátságáért, hogy e helyi
ségeket a nagygyűlés alkalmából átengedni szives volt.

Dr. Gerevich E m i l : T. nagybizottsági gyűlés ! A tegnapi napon úgy a 
t. előadó uraktól, mint a hozzászólóktól a napirenden lévő kérdésnek csak 
specialistikus tárgyalását hallottam, nevezetesen csakis a törvényjavaslatnak 
ránk. középiskolai tanárokra vonatkozó része vétetett figyelembe ; hogy azon
ban a törvényjavaslatnak ránk középiskolai tanárokra, a jövő nemzedékre 
káros, az egész tanügyre nézve veszélyeztető voltát annál jobban lehessen 
kidomborítani, nem felesleges összehasonlítani a javaslatnak a középiskolákra 
vonatkozó részét a többi iskolákra vonatkozó részével.

íme, ha azokat az iskolákat veszszük figyelembe, a melyeket ma még 
részben a népoktatás körébe tartozóknak tekintenek némelyek, azt látjuk, 
hogy itt az emelkedés a törvényjavaslat szerint olyan, a mely csak örömmel 
töltheti el mindenki keblét, a ki a magyar tanügy egyetemleges felvirágozá- 
sát szivén hordja. Itt vannak első sorban az állami felsőbb leányiskolák ; 
■ezeknek igazgatói, kik eddig a 8-ik és 9-ik rangosztályban voltak, most a 
7-ikbe és 8-ikba emelkednek, a rendes tanárok a 9-ik rangosztályban meg
maradnak — a 8 ikban voltak a fővárosiak eddig is — de az arány, a mely 
szerint az egyes fokozatok ki fognak egészíttetni, sokkal kedvezőbb lesz a 
jövőben, mint a középiskoláknál.

Én, t. kartársak, a felsőbb leányiskolák ezen erkölcsi elismerését a 
legnagyobb örömmel üdvözlöm és örvendenék rajta, ha ez fokozatosan a 
középiskolák többi tanáraival egyforma lépést tartana a jövőben, mert 
tapasztaltam, hogy a felsőbb leányiskolái tanárnak a tudás nem kisebb 
mértékére van talán szüksége, mint más tanárnak, functiója talán nehezebb 
a helyzet miatt, a melyben a leányiskolák a vidéken leledzenek. Azt hiszem, 
felesleges itt hangoztatnom, hogy Magyarországon a felsőbb leányiskolázás 
sokkal fontosabb, mint bármely más országban, mert nálunk nemcsak 
culturalis, hanem fontos nemzeti missiója is van, mert leendő anyákat 
nevelve, egy-egy családot ment meg a nemzet számára.

Átmegyek az elemi és polgári tanító és tanítónő-képzőkre. A törvény- 
javaslat ezeknek is előnyöket biztosít, a melyek nekik ezentúl részint tár
sadalmi tekintélyt, részint anyagi megélhetést fognak biztosítani, mert a 
törvényjavaslat szerint a képezdei igazgatónőnek a 8-ik és 7-ik rangosztály
ban van helye, épúgy, mint a középiskolai igazgatónak. A képezdéi tanárok 
hasonlóképen oly emelkedéssel bírnak, mint a középiskolaiak, azonban ha 
számba veszszük azt, hogy fizetésük csak ez évben egyenlősíttetett a közép
iskolai tanárokéval, akkor ezt a javaslatot is roppant előnyösnek kell tarta
nunk rájuk nézve.

Örvendek annak, hogy a képezdei tanítónők a 9-ik rangosztályba 
vannak sorozva, a hová a középiskolai tanárok egy nagy része, örvendek, 
hogy a polgári iskolák és felsőbb népiskolák tanítói az egész gráduson 
lényeges javítást fognak nyerni, ha a törvényjavaslat törvénynyé válik. Sőt 
örvendek neki, hogy még a segédtanítók és tanítónők is benne vannak e 
törvényjavaslatban, helyük szabályozva lesz. rendes állami tisztviselőknek 
fognak tekintetni és oly javadalmazásuk lesz, a mely mellett nagyobb köny- 
nyűséggel várhatják a rendes tanítói előléptetést. Ha a javaslat ezen részeit 
tekintjük, akkor lehetetlen megtagadnunk ettől a javaslattól azt. hogy 
jóindulattal van és tényleg javítani fogja az említett tanintézetek s a bennük 
működő tanférfiak és nők helyzetét.
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Ha azonban, t. nagygyűlés, ilyen öröm fog el, mikor ezt látjuk, lehe
tetlen, hogy összehasonlítva ezt a javaslatnak a középiskolai tanárokra 
vonatkozó részével, ne tűnjék fel az az ellentét, a melyben e javaslat 
azokat részesíti.

Meg akarom mondani röviden, hogy miért ?
A szónok itt kifejti, mily fontos culturalis, nemzeti s tudományos 

missiót teljesítenek a középiskolai tanárok. Azután így folytatja: Tegyünk 
egy kis összehasonlítást, milyen qualificatió kell a középiskolai tanárnak és 
azon intézetek tanárainak, vagy az administrationalis, de az iskolával 
összefüggő' tanügyi állások betöltésére. Vegyünk egy praeparandiai professort. 
Ismétlem, hogy engem a legjobb indulat vezet ezen kartársaink iránt és 
szivembó'l örülök, hogy jövedelmük emeltetett és ha nem emeltetett volna, 
talán indítványoztam volna. De az összehasonlítást meg kell tennem, hogy 
annál evidensebb legyen az elégedetlenségünk. Ahhoz, hogy valaki praepa
randiai tanár lehessen, szükséges, hogy négy gymnasiumot végezzen; azután 
bemegy az elemi praeparandiába, ott, ha álláshoz jut, ha életrevalóságának, 
tanulékonyságának több jelét adta, lesz beló'le praeparandiai professor. 
Nomina sunt odiosa, de tessék utána nézni a hivatalos kimutatásokban, 
hogy a magyarországi képezdékben működő tanárok hány °/0-a bír maga
sabb qualificatióval. De tegyük fel, most javult a helyzet, az újabbaktól 
többet kívánnak. Megszerzi az oklevelet, bemegy a polgári tanítóképzőbe, 
három év alatt elvégzi, lesz segédtanár és rendes. Kivétel egy évi praeparandiai 
cursus a polgári tanítóképezdében, mely abból áll, hogy a jelesebben vizs
gázott polgári tanítókat még egy esztendeig itt hagyják, irányítják, hogy a 
szakmájukba vágó irodalmi termékeket olvasgassák. Ha ezt tiz hónapon 
keresztül tették és segítettek az administrationalis teendőkben, hogy bele
jöjjenek ebbe az állítólag képezdei tanároknak szükséges dolgokba, akkor 
kijelenthetik róluk minden vizsgálat nélkül, hogy qualificatiójuk van képezdei 
tanárságra. Az így kinevezett képezdei tanárnak legyen tisztességes mód 
megadva, hogy élhessen, fontos és nagy jelentőségű hivatásának megfeleljen, 
de állítsuk ezzel szembe a középiskolai tanárság qualificatióját!

De itt van még azon sérelem, mely ellen Alexander előadó úr oly 
szépen argumentált, a rang-paragraphus. Az országgyűlés, ha ez törvénynyé 
emeltetik, kimondja, hogy Magyarországon az egyetemi tanulmány, tudomá
nyos képzés egyrangú az elemi tanítói képesítéssel. Azt, uraim, culturállain- 
ban törvénybe iktatni legalább is veszedelmes. De még egy nagy veszedelem 
rejlik benne; az a fiatal ember, ki tudja ezeket a viszonyokat, összehason
lítja a két pályán az útat, melyen elér a Parnassusra, összehasonlítja a 
munkát, fáradságot és azt az eredményt, melyet a két úton elérhet és mely 
egyforma lesz, ugyan lesz-e fiatal ember, ki ezután az egyetem philosophiai 
facultását keresi fel kenyérkereset czéljából ? Ahhoz, hogy valaki tanfelügyelő 
legyen Magyarországon, elég a néptanítói oklevél bírása. Ez nagyon helyes, 
én ezt nem kifogásolom, legyen meg a magyar tanítóknak az előléphetés joga, 
legyen, a mi őket ambitióra serkenti. Engem büszkeséggel tölt el, látva azt, 
hogy Magyarország az első állam Európában, mely tanítóinak ily fényes 
jövőt biztosít.

Ha most összehasonlítom ezzel a mi képesítésünket, a mi tanulmá- 
mányainkat, méltóztassék megnézni, törvénybe volna igtatva, hogy a közép
iskolai képesítéssel a 8 -ikba, nagyon kevésnek a 7-ikbe és a főigazgatók
nak lehetne jutni abba a rangosztályba, a melybe az elemi iskolai 
diplomával bíró tanító is belejuthat. (Úgy van.) Itt nem a szám beszél, 
hanem az elv. Egy cseppet sem kívánok sokat, mikor azt kívánom, hogy a 
középiskolai tanügy érdeke az. hogy tanárai qualiíicatiójának több adassék, 
mint adatik az elemi iskolai oklevélnek . Az én ideálom a középiskolai tan
ügy administrativ rendezéséről az volna, a mi a bíróságnál van ma.

Szeretném tudni, ki merné tagadni, hogy Magyarországon egy közép
iskolai tanár működése fel nem ér egy első folyamodású biró működésével,
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hogy értéke kevesebb, mint egy törvényszéki bíróé; szeretném tudni, hogy 
egy középiskolai igazgatónak kevesebb-e a hatása társadalmi tekintetben, 
kevesebb-e értéke, mint egy törvényszéki biróé; vájjon egy főigazgató foglal
kozása, az a hatás, melyet kifejt tankerületében, a mely az ország egy 
tizenkettedrészének tudományos életét foglalja magában, kevesebb-e, mint 
egy táblai elnöké. Nekem az ideálom, hogy minden főigazgató törvényszéki 
elnöki, minden főigazgató táblai elnöki rangba jusson anyagilag és társadalmi 
állás tekintetében.

Szige tvári Iv á n  : Negyedik rangosztály !
Gerevics E m i l : Én nem tartom absurdumnak.
Áttérek most a t. előadó úrnak a választmány nevében előterjesztett 

propositiójára. A rangkórság engem se bánt. ha nekem tisztességes megélhetésem 
van s gyermekeimet felnevelhetem, nem bánom, akárminő rangosztály jut is 
nekem, de ha számba veszem, hogy a mi társadalmunk az embereket — 
főkép vidéken — a szerint szabályozza, hogy minő erkölcsi értéket tulajdonít 
az intéző hatalom állásuknak, akkor nem hiszem, hogy hiúsággal vagy sze
rénytelenséggel fogják vádolni a magyar középiskolai tanárok azon részét, a 
mely a rangosztályozást kivánja. Hiszen itt vannak a műgyetemi tanárok, a 
kik — nagyon helyesen — nincsenek felvéve e törvényjavaslatba, mert akkor 
rangosztályuk folytán fizetésüket le kellene szállítani; ezek a tudós férfiak — 
egy hivatalos jelentésből Szily volt rektor szavait idézem — «hálatelt 
szívvel üdvözlik ü felségét, apostoli királyunkat és a magas kormányt, azon 
atyai intézkedéséért, melylyel őket a 6-ik rangosztályba sorolta». Ha ezek a 
tudós férfiak, a tudomány felkent bajnokai örülnek a rang megnyerésének, 
én nem hiszem, hogy ez minket is megszégyenítene. De ilyen rangosztályozást, 
a milyent ez a javaslat contemplál, nem kérek magamnak.

Lehetne segíteni a rangosztályozáson is és ez kívánatos is volna, 
hogy ezáltal egyúttal kitüntettessék, hogy a törvényhozás a középiskolai taní
tásnak magasabb értéket tulajdonít, mint az eleminek, a mint ezt kívánnunk 
is kell. Tegnap egy kitűnő mathematikus kartársunk mellett ültem és ő olyan 
eszmét pendített meg, a mely megfontolható volna, ha a rangosztályozás vég
leges maradna, e szerint a tanárság a 9-ik és 8 -ik rangosztályba jutna és 
pedig ha a kimutatott 500 és egynéhány állami tanárt ebbe a két rang
osztályba soroznák, 6 kategória volna összesen, de a hatodikat nem fogadnám 
el a rendes tanárra, mert az visszaesés volna 100 írttal. A kategóriák pedig 
volnának 1200, 1300, 1400, 1600 és 1800 frt törzsfizetéssel. Ha Magyarország 
összes tanárait ezen öt kategóriába osztanák be. akkor a kezdő tanár 1200 
írtra jutna, egy ötödrésze a tanároknak már az 1600-asban volna; a főváro
siak valamennyien és a vidékiek közül sokan jutnának az 1800-as rubrikába. 
A valószínűség mathematikailag az, hogy az első évtizedben lassú volna 
az előmenetel, de később gyorsabb tempóban haladna s a 25 —30 éves tanár 
már majdnem mind az 1800 frtos kategóriába jönne. Ehhez hozzávéve a 
quinquenniumot, 2300 írttal mennének penzióba 30 esztendő után.

Ha nekem reményem volna, hogy ezt így keresztül viszem, akkor én 
nem fogadnám el a választmány nevében tett propositiókat és nem töröl
tetném a rangosztályt, mert akkor meg volna adva a mód, hogy a jelesebb 
tanárokat, kik nagy szolgálatokat tettek, a 8-ik rangosztályból a 7-be is 
áttennék. Nem sok volna ilyen. Mert ha évenként 10 ilyen tanár akadna, kit 
a 7. rangosztályba kellene betenni, ez nem billentené fel a költségvetés egyen
súlyát. Ez talán keresztülvihető volna és legjobb volna, ha így osztályoznák 
a tanárokat. Nem volna itt fölé- és alárendelt, csak a fizetetés tekintetében, 
de egyúttal a középiskolai tanárnak erkölcsi értéke is elismertetnék, mint 
akkor, mikor a 6-ik rangosztályba tették az egyetemi és műegyetemi tanárokat. 
Erre szükség volna, hogy lássák, hogy a tudományt megbecsülik. Hasonló
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képen lehetne eljárni az igazgatókkal és főigazgatókkal. Én Alexander elő
adó úrnak propositióihoz úgy járulnék hozzá, hogyha rangosztály nélkül 
nem lehetne, tegyék úgy, mint a tisztelt előadó úr proponálta. Azután a 
tornatanítók kérvényére kell reflectálnom. A tornatanítók kérvényében azt 
hallottam mindig, hogy tornatanárok. Ezzel már egyszer szembe kellene 
szállanunk. Magyarországon mindenki, ki tanítással foglalkozik, tanár. És 
ez átmegy a társadalomba. Lesznek talán, kik azt mondják, minek foglalko
zunk nevetséges kicsinységekkel. Ha az egyetem tudós magántanáraitól el
vette a tanárságot és docenseknek nevezi őket, nekünk sem derogálhat, 
ha nem akarjuk, hogy a tanító tanárnak hivassák. A polgáriskolai tanítók 
készek verekedni, ha tanítónak hívjuk. Egy pár évvel ezelőtt én érdekeikben 
egy jóakaró czikket Írtam, de mert tanítónak czímeztem, három nekem esett, 
hogy merem tanítónak czímezni őket. De van ebben még továbbmenő 
veszedelem. A polgáriskolai tanítóképezde többi között azért adott be egy folya
modványt, hogy jelöltjei tanári czímet kapjanak. Ez tegnap nagyon sértette a 
fülemet azért, mert abban, hogy mi a tornatanítókat és általában minden taní
tással foglalkozó mesterembert tanárnak nevezzünk, nincsen ratió s nem kíván
hatjuk a társadalomtól, hogy tudásunk szerint megbecsüljön, de ha meggondol
juk ennek bosszantó voltát, lehetetlen nem kérni az intéző köröket, hogy ezen 
czímbitorlást megszüntessék. Egy pár évvel ezelőtt beállít hozzám valaki, 
mint tanárjelölt. Én nagy barátsággal fogadtam és kérdeztem, mi a szak
mája. «Nekem egyetemleges szakmám van, mondá. Kérdeztem, hogy a buda
pesti vagy kolozsvári egyetemen végzi-e tanulmányait ? Nem, a zilahi tanító- 
képezdében másodéves vagyok.» De hiszen ön nem tanárjelölt, a kir. ügyész 
becsukja önt, ha ezt mondja. «Én tornából akarok tanári vizsgát tenni», feleié. 
Én azt tárgyaltatni sem kívánom, mert nem az a czélunk, hogy a különböző 
foglalkozásokat összegyűrjük, csak az, hogy a középiskolai tanárok helyzetét 
ecseteljük. Én szeretném, ha a középiskolában ne képezzük külön a torna
tanítókat, hogy erre is oly intelligens ember menjen, mint a tanári pályára. 
Az volna a legjobb megoldás, hogy a tanárokat úgy képezzük, hogy alkal
mas elemei egyúttal tornában is képesítést nyerjenek és tornatanítói oklevelet 
kapjanak, így minden intézetben 3—4 működnék és nem volna meg az á 
disharmónia a testület intelligentiájának niveauja közt. (Helyeslés.) Ez az 
ideális szempont, de én ezt tárgyaltatni nem kívánom most, vegyük le a 
napirendről. Hasonlót vagyok kénytelen mondani a községi tanárokról is. 
Ne zavarjuk össze a dolgot, ő excellentiája már kijelentette, hogy dolgozik a 
törvényjavaslaton. Ne zavarjuk össze az ő ügyöket a mi ügyünkkel. Végül 
itt van az, a minek nyomát nem látom a törvényjavaslatban, a helyettes 
tanárok dolga.

A memorandumba a helyettes tanárok ügyét be kell hozni, hogy 
esküt tegyenek és szolgálati idejök beszámíttassák a penzióba, a quinquen- 
niumba és megadassák nekik az a díjosztály, mit a többiek kapnak. Mert én 
azt igazságtalanságnak tartom, hogy valaki esetleg több évig mint helyettes 
tanár működjék és annak semmi előnye ne legyen. Azután meg a reáliskolai 
latin nyelvtanárokat is tegyék rendes tanárokká. Azokról is meg kell emlékez
nünk a memorandumban. Azt a 13 óra latin nyelvet mindig lehet úgy beosz
tani, hogy szűnjék meg ez az anomalia, mert reáliskolában 4 év alatt kell 
a fiukat arra előkészíteni, mire a gymnásiumban 8 év alatt és minthogy 
mindig változnak a tanárok, a methodust sem gyakorolhatják be. Ilyen 
értelemben hozzájárulok az előadó úr indítványához és kérem, méltóztas- 
sanak azt ebben az értelemben elfogadni. Ha igy nem lehet a rangosztá
lyozást megállapítani, akkor ezen díjtételek megjelölése mellett 9—8, 8—7,
6—5 rangosztályok legyenek, és legyen mód megadva arra nézve, hogy 
kiváló középiskolai tanároknak, kik nem lehetnek igazgatók vagy főigaz
gatók, személypótlék vagy fizetéspótlék adassák, hogy gond nélkül élhessenek 
a tudománynak. (Éljenzés.)



807

Berecz A n ta l elnök : Bár a dolog nagyon fontos, mégis vagyok bátor 
figyelmeztetni a tisztelt tagtársakat, hogy, ha a beszédek ily méretűek lesznek, 
kénytelenek leszünk a tanácskozásokat holnap folytatni. Arra kérem a tisz
telt felszólalókat, hogy csak 10—10 perczig beszéljenek.

Dr. Szigetváry Iv á n  ■■ T. nagybizottsági gyűlés ! Bár ez alkalommal így 
is röviden akartam szólni, de most már annál rövidebben mondom el azt, 
a mit mondani akartam, mivel a clöture elsó' áldozata én vagyok.

Midó'n ide jöttem, azt hittem, egész függetlenül szólok az eddigiektó'l. 
s eddig föl nem vetett eszmét hozhatok forgalomba, de előttem szólott t. barátom 
többi között már azokra is kiterjeszkedett, a miket én akartam mondani. 
Legyen szabad tehát nekem először röviden felelni arra, a mit ő mondott 
másodszor előadni azt, a mit inkább magaménak tartok,

Nagyon kellemetlenül hatott rám — olyan formán, mint ha az ember 
egérrel játszik — hogy itten majdnem irigység nyilvánult a tornatanítók qua- 
lificatiójával szemben.

Gerevich : Tagadom, ez nem igaz.
Szigetváry : Tessék nyugodtan meghallgatni. Én kénytelen vagyok meg

lehetősen foglalkozni a tanügyi időszaki sajtóval is, olvasom a tornatanítók 
lapjait folytonosan és a lelkem előtt így áll ez a chorus, a melyben ők örök
kön örökké panaszkodnak nyomorúságos szolgai helyzetükről, mintha vala
honnan az elkárhozott lelkek helyéről hangzanék fel. Hogy ez felszabadúlt 
ebbe a teremben is, hogy mi közöttünk, a kik épen hatszor annyi fizetésben 
vagyunk, mint ők, még szóba került, hogy milyen qualificatiójuk van azok
nak, igazán sajnálom.

Lehet, hogy a törvény szerint elég a tanfelügyelőségre a néptanítói 
oklevél, de azt határozottan tudom, hogy az egész országban körülbelül 65 
tanfelügyelő között jó, ha mutatóban van egy, a ki tanítói pályán volt. Külön
ben gondoljunk a saját törvényünkre ; az 1883: XXX. t.-cz. a főigazgatóktól 
nem kíván tanári képesítést, úgy hogy a lehetőség megvan, hogy nekünk 
12 jogász, vagy mérnök, vagy orvos főigazgatónk legyen. (Úgy van 1). Ép így 
van egy törvény, hogy a tanfelügyelő tanító is lehet, de tényleg nem alkal- 
maztatik. (Helyeslés.)

Röviden a tanítói czímről is akarok itt szólni, a czímkórságról. Ez 
már a mi állapotunkhoz tartozik, ez magyar betegség, majd szépen végig 
fogunk futni az összes fokozaton, mindenki nagyságos már most is, majd ha 
a méltóságosig, excellentiásig feljutottunk, talán visszafordulunk. (Derült
ség) előbb nem. Külföldön mi sem vagyunk tanárok. Tavaly megesett, hogy
Németországban járva professornak mutattam be magamat. Ah, sie sind 
also Professor an der ungarischen Universität? kérdezték tőlem.

De ezt így röviden megoldani nem lehet, az a tény, hogy most valakit 
tanítónak szólítani ép oly sértés, mint valakit kisasszonynak. (Derültség.)

A felekezeti és községi tanárok ügye, bár nem vétetett fel a napirendre, 
csak hadd maradjon fenn, azon elhatározásunk szerint, melyet már tegnap 
kimondtunk, mi ezen tanártársaink érdekében igazán soha sem tehetünk
eleget, legalább addig nem, míg velünk tökéletesen egy fizetésbe nem
fognak jutni.

Végre a reáliskolai latin nyelvtanárok kérdése meglehetős csekély fontos
ságú, mert legfeljebb ott válik a dolog acuttá, a hol nincs külön gymnásium, 
csak reáliskola, ez azonban az egész országban csak alig két helyütt fordul 
elő. Másutt az áramlat az, hogy gymnasiumi tanárok neveztetnek ki reál
iskolai latin nyelvtanárokká mellékesen. Ezt a reáliskolát például a mi 
gymnasiumunk tartja árendában.

Áttérek végre arra — ha ugyan nem telt még le a tiz perez — a mit 
főkép mondani akartam, hogy bármiképen oldják is meg ránk nézve ezt a
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törvényt, akár kivesznek belőle, akár nem, akár egy rangosztályba soroznak, 
akár nem, még mindig van kérni valónk, a mit én részemről nem tudnék 
elengedni. Ez a rendkivüli előléptetés, a mit Gerevieh t. kartársunk is fel
vett, de elejtett, a mit azonban én konkrét indítvány alakjában nyújtok be. 
Nem akarom az eszmék apaságát keresni, én ezt az eszmét a bíróság szer
vezetéből vettem, a hol kimondatott a helyben maradó előléptetés, vagyis pl. 
elnöknek kineveznek egy nélkülözhetetlen, kiváló telekkönyvi bírót. Ha ez 
így áll a bírói pályán, engedje meg a t. nagygyűlés, hogy néhány szám
adattal mutassam meg, mennyivel több jogunk van nekünk ily előléptetéshez.

A most tárgyalás alatt levő törvényjavaslatban van 743 albirói és 1018 
bírói állás, a mi nálunk az igazgatóinak felel meg, e szerint okvetlenül — 
hacsak különös okok nem forognak fenn— mindenkinek bíróvá kell lenni, 
mert ezek száma majdnem kétszer akkora, mint az albiráké. Van 213 táblai 
biró, ennek megfelel nálunk 12 főigazgató, 20 tanácselnök az 5-ik rang
osztályból. 65 kúriai biró az 5. rangosztályból. Vannak olyanok, a kik a tör
vényjavaslat fölött állanak, mert fizetésük most nincs meghatározva teljesen, 
a 4., 3. és 2. rangosztályból, sőt van egy állás, a kúriai elnöké, a mely 
még a bírói carriére-hez tartozik és megfelel a ministeri rangnak.

Nem tudom, nem teszszük-e magunkat nevetségessé, ha ide állítjuk, 
hogy mennyi előléptetése van a tanári pályának. Van 512 állami tanár — 
ennyi az eszkimók száma, a fölfalandó fókák száma 36 (Derültség) igazgató, 
12 főigazgató, — több nincs. A többibe csak jogász ember teheti be a lábát, 
tanárra nézve az nem létező világ.

Ezeknek figyelembevételével én indítványomat, a melyet már egy 
választmányi ülésen előadtam, de annak kérelmére akkor visszavontam, 
most határozott indítvány alakjában van szerencsém benyújtani, hogy tehát 
a tanároknak is adassák meg a rendkivüli előléptetés.

Minthogy a tanári pályán közönséges úton jóformán semmi előme
netel sincs, mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy okvetetlenül szükségesnek  
ta r tja  a  re n d k ív ü li előléptetést. Ez előléptetés, ha külön törvény intézked
nék a tanárokról, úgy történnék, mint a bírói pályán, a hol előlép a tiszt
viselő anélkül, hogy állását elhagyná, vagyis lehet elnöki rangban és fize
tésben a törvényszéki biró, lehet kúriai biró a királyi táblán stb. Ily módon 
a tanárok között lennének igazgatók, az igazgatók között főigazgatók.

Ha pedig a tanárok bentmaradnak a tisztviselői törvényben, a rend
kívüli előléptetés abban áll, hogy a tanárok, igazgatók és főigazgatók közül 
a kiválóbbak, az érdemesebbek magasabb rangosztályba neveztetnek ki. Ez 
elv alkalmazását rögtön a törvény életbeléptetével kívánjuk.

Szives elnézésükkel még pár szót akarnék mondani. így, a mint be 
vagyunk osztva rangosztályba, holtig albirói rangban maradunk, mert igaz
gatónak mindenki nem kívánkozik. Hibának és nagy mulasztásnak tartanám 
tehát, ha itt a közgyűlésen ki nem mondanék azt. hogy ez ránk nézve 
lealázó és mi ebben a tudományos foglalkozás egyenes megsértését látjuk, 
adassék meg nekünk legalább annyi, a mennyit a bíróságnál mindenki elérhet, 
hogy legalább első folyamodású biró rangjába juthassunk.

A második mondani valóm az. hogy az előléptetést a törvényjavaslat 
voltakép nem zárja ki, azt mondja, magasabb rangosztályba is juthat a t is z t
viselő kinevezés útján. Vájjon az következik-e ebből, hogy indítványom 
felesleges? Nem. Mert ebben a javaslatban nem látjuk kifejezését annak, 
hogy ta n á r  is előléptetést nyerhet, tényleg egy tanár sincs felvéve a 7., egy 
igazgató sem a 6 . osztályba, tehát a javaslat megengedi, de tényleg nem 
alkalmazza nálunk az előléptetést. Úgy hogy a javaslat mellett szükségesnek 
tartottam benyújtani indítványomat is azon határozott kijelentéssel, hogy a 
törvény életbeléptetéssével, azonnal alkalmazásba vétessék. (Éljenzés.)
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Dr. G erevich: Nagyon örvendek, hogy t. előttem szóló barátom is azt 
mondja, hogy lealázónak tartja a javaslatot a tudományos pályára nézve, a 
mit én is kiemeltem és ezért — s itt tiltakoznom kell — nem pedig irigység
ből tettem összehasonlítást a különböző tanári értékek közt.

P ircha la  I m r e : Ki lévén merítve a tárgy, csak arra kérem a köz
ponti bizottságot, mely hivatva lesz. hogy a nagygyűlés határozata szerint 
eljárjon, hogy a nagyobb súlyt Alexander előadó úr indítványának első 
pontjára helyezze. Most kellene vitatkoznunk a rangosztályok felett és egyik
másik tagtársunk valóban kecsegtető reményt nyújtott arra nézve, hogy 
milyen rossz helyzetünk lesz a jövőben. Kétséget nem szenved, hogy sokkal 
jobban lehetne átalakítani, de hogy a ministerium most képes volna ezt az 
állapotot megteremteni, az kétséges. A kik most szolgálnak, csakugyan nagy 
sérelmeket szenvednének, ha 25—30 esztendeig szolgáló tanárok a 9-ik 
rangosztályba kerülnének, nem az aljárásbiróval egy rangban, mert ez előtt 
még egy bizonyos pálya van. Ez a 25—30 esztendeig szolgáló tanár semmi 
emelkedést nem lát maga előtt. Őt, mint számtisztet nézik. Ez érzékenyen 
rontja társadalmi állását és ügybuzgalma is le van hangolva, azért indítvá
nyozom, hogy a nagyobb súlyt az első pontra helyezzük. (Éljenzés.)

D r. Sch ö n v itzky  B e r ta la n : Engedjék meg, hogy az önök tegnap óta 
ki és meg is próbált türelmüket néhány szóval igénybe vegyem. Általános 
meggyőződésem a törvényjavaslat szempontjából az, hogy mi azt rossznak 
tartjuk, de a jó szándékot tőle megtagadni nem lehet. De ránk nézve hatá
rozottan rossz és ezért arra kell törekednünk, hogy a mi benne rossz, meg
változtassák. Én jelenleg csak két dolgot fogok szóba hozni, melyek bennün
ket első sorban és főképen érdekelnek. Első a rangosztályozás, második a 
fizetés. Én teljesen megegyezem dr. Szigetvári úrral, ki lealázónak tartja a 
rangosztályozást és valóban lealázó volna, hogy a számtiszt rangjába jussunk. 
A rangra nincs szükségünk, nekünk megvan az egyetemi társadalmi ran
gunk ; meglehet, hogy megtörténik, hogy a tanárokat lenézik, de ennek sub- 
jectiv okai vannak. Azért mi nem kérünk ilyen osztályozást. (Helyeslés.)

Felmerült az a nézet, hogy különös helyzetbe jövünk ; mi, kik egy 
évvel ezelőtt rangba sorozást kívántuk, most nem akarjuk. Mi nemcsak 
furcsa, hanem komikus helyzetbe jövünk, mert azt mondják: kívántuk a 
tekintélyes rangot és mit nyertünk vele. azt, hogy belejöttünk a 9-ik rangba. 
Csak azt akarom mondani, mi Alexander előadó úr indítványának első 
pontjában van, hogy bennünket a törvényjavaslatból kivegyenek. Ha a 
törvényjavaslat megvalósulna, akkor a törvény értelmében nyernénk mi 
vidékiek nagyon is problematikus 100 forintot, néhol 180-at, a fővárosiak 
300 forintot.

Ez ránk nézve nem nyereség, micsoda nyereség ez egy családos 
embernek pl. Pozsonyban vagy Brassóban? Olyan városokat emelek ki, me
lyek nemzetiségi vidékeken vannak, hol nemcsak hivatalos, de hazafias 
kötelességet is kell teljesítenünk, mert megkívánja ezt a kormány és a haza- 
fiúság. A kötelességteljesítés igen sok pénzbe kerül, én csak arra figyelmez
tetek, hogy nekünk kötelességből a helyi sajtót, kaszinót, színházat pártol
nunk kell, sőt a primadonnák részére koszorúra is kell adakoznunk. Úgy 
van a dolog, hogy mi hirdetjük a polgári erény tanait és olyan kis városok
ban, melyeknek lakói csekélységekre adnak, megkövetelik ezt, mert ha 
tanításunk elvei és cselekedeteink között ürességek támadnának, úgy tűnnék 
fel a dolog, hogy olcsó hazafiságot hajhászunk. Azért kérem, hogy Alexander 
dr. úr indítványát fogadják el, de különösen annak első pontját, hogy a 
törvényjavaslatból kivegyenek. De másfelől sokat megtaláltam Rombauer úr 
indítványában, melyben az van, hogy a tanáregyesület mai gyűlésén kíván
ságait, sérelmeit tárja fel, helyzetét publikálva mutassa ki. hogy ebből a 
törvényjavaslatból ránk nézve csak sérelem származhatik. Dolgoztassunk ki
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egy memorandumot, melyben helyzetünknek összes kívánságai meglegyenek 
és minden felhozható argumentum, milyen a helyzet és hogyan lehetne 
rajta segíteni. Ha ezt kidolgoztattuk, küldjük meg minden országgyűlési 
képviselőnek, kérjünk fel minden pártból egy képviseló't, ki ügyünket az 
orsszággyűlésen szóba hozza. Én nem látom át, miért ne viseltetnék az 
országgyűlés egy kis méltányossággal ügyünk iránt. Én elfogadom egyesítve 
Alexander és Rombauer előadó urak indítványát és a pozsonyi tanárok 
nevében köszönetét szavazok nekik. (Éljenzés.)

F a ith  M á ty á s : Igen tisztelt nagygyűlés ! Mikor most egy pillanatra 
becses figyelmöket igénybe veszem, teszem azt a beszterczebányai királyi 
főgymnasium nevében. Mikor Közlönyünk utolsó számából megtudtuk, mi
képen vélekedik a központi választmány azon pontokra nézve, melyeket a 
nagygyűlés elé szándékoztunk kitűzni, akkor mi is tartottunk egy közgyűlést 
és ezen gyűlésen azon határozatot hoztuk, hogy minden tekintetben hozzá
járulunk azon elvekhez, melyeket a központi választmány megszavazott és 
magáévá tett, azon pontnak kivételével, mely a fizetési pótlékokra vonat
kozik. A tisztelt választmány azt mondotta, hogy ez 200 forintra emeltessék, 
mi részünkről csak azt akartuk indítványozni, bogy ez akképen módosíttas
sák, hogy ha tervünket most el nem érjük, tegyék a mostani fizetési pótlé
kot trienniummá és számítsák be a nyugdíjba, de minthogy tegnap dr. 
Alexander előadó úr megnyugtatott, hogy ez jóformán már megtörtént, indít
ványom második részét visszavonom, de azt mégis fentartom, hogy ha nem 
tudnók mindjárt elérni, hogy 200 forintra emeltessék a fizetési pótlék, 
trienniummá tegyék. Ezzel a vidéki tanárokon sokkal jobban lenne segítve, 
mert sokkal könnyebben juthatnánk a 200 forinthoz. (Éljenzés.)

Dr. A lexander B ern á t kijelenti, hogy csak a pótlékok megmaradását
jelezte.

Csigler Ig n d c z : T. nagybizottsági gyűlés! A szőnyegen forgó kérdéshez 
annyiban akarok hozzászólni, hogy kifejtsem nagyon röviden azon elveket, 
a melyek a mellett felhozatnak, hogy a választmánytól előterjesztett első 
pontra fektessük a fősúlyt és pedig abból a szempontból, hogy az iskola 
érdeke kívánja azt. Ebből a szempontból tárgyaltuk azt a beszterczebányai 
körben és csakis így léphetünk fel önérzetesen a törvényhozásnál, ba kíván
ságunkat mint az iskola érdekét állítjuk oda. a mire e törvényjavaslat és 
különösen a rangosztályozásra vonatkozó része nézetem szerint is nagyon 
káros volna.

Ha a rangosztályozás megtörténik, még a legjobb esetben is, ha vidéki 
és fővárosi tanár közt nem tesznek különbséget, hanem Szigetvári kartárs 
úr vagy az előadó úr indítványa szerint egy rangfokozatba jut mind a 
kettő, vagy Gerevich igazgató úr indítványa szerint járnak el, a tanárok mun
kásságának jó része más irányba fog tereltetni mint eddig. Nevezetesen azt 
hiszem, hogy a jó tanárnak megítélése nem olyan természetű, hogy azt 
könnyedén lehetne rangosztályokba sorozni és előléptetéssel jutalmazni, 
mert ha ez, a mint hiszem is, a legnagyobb lelkiismeretességgel történik, 
lehetetlenség, hogy az igazi iskolai munkásság jutalmaztassák.

Tegyük fel, hogy megüresedik egy rangosztály, megindul a pályázat, 
országszerte folyamodnak érte, többi között egy tanár, kiről kiállítja a tan
ügyi hatóság, hogy kitünően elvégzi az iskolában a munkáját, de kint a 
városban nem ismerik, társadalmilag nem munkálkodik, de még a magyar 
tudományos akadémiának sem tagja ; kartársa ellenben politikailag vagy 
társadalmilag emelkedett, vagy irodalmi téren tűnt ki, kiváló journalista lett, 
vagy talán nagy tudós, sőt az akadémia is megválasztotta tagjává. Ha most 
ez a kettő folyamodik, az egyik csak tanár, de lelkiismeretes, pontos ember 
a másik nagy tudós, de rossz tanár, az órákat elmulasztja a hol lehet, gya
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korlatot nem javít : méltóztassék elképzelni, a minister kinek fog előnyt 
nyújtani. De tessék elképzelni azt a felzúdulást, a mi erre származik : az 
akadémikus nem jobban megérdemli-e a kitüntetést, mint a tanár. (Derült
ség !) A következmény az lesz, hogy minden ember inkább olyan munkás
ságot fog kifejteni, a mely az intéző körök figyelmét magára vonja és akkor 
kevesbedni fog azoknak száma, a kik tisztán a tanári munkásságra fektetik 
a súlyt, szaporodni azoké, a kik tudományos, irodalmi, társadalmi kérdések
kel is foglalkoznak. Mindezt pedig nem a tanügy téren kell jutalmazni.

Azt mondják, a tanárnak munkásságát, a kiváló tanárt meg kell ju
talmazni ; igen, de erre nem a tanügyi hatóságot találom hivatva és ez 
helytelen irány volna. Ott a tudományos testület, ha az valakit kitüntetett, 
azzal jutalmazza is őt és ha a kormány a tudományt akarja előbbre vinni, 
adja oda a segélyt a tudományos társaságoknak. Ezen szempontból, mivel 
azt hiszem, hogy a rangosztályba való sorozás a tanárok munkásságát más 
irányba terelné, az indítvány első pontját fogadom el.

Van még egy másik szempont, a mely szintén a mellett szól, hogy 
minket kivegyenek a javaslatból. Törvénybe iktatni azt, hogy a tudomány- 
egyetem négy fakultásán, valamint a műegyetem minden fakultásán, valamint 
minden fajta akadémián végzett ember mind feljuthat a maga munkássága 
folytán politikai állásig, a II. rangosztályig, az államtitkárságig, csak egy ága 
van, a mely a hetedik rangosztályba emelkedhetik, — ezt törvénybe iktatni 
annyit jelent, hogy a philosophikus foglalkozás nem ér annyit Magyarorszá
gon, mint a politikai, (ügy van, helyeslés.) A pénzügyi helyzetet tekintve 
nem tartom lehetségesnek az emelkedést és ez ismét egy hatalmas érv a 
mellett, hogy vegyenek ki bennünket a javaslatból.

Én arra kérem a közgyűlést, adjon utasítást a központi választmány
nak, hogy az első pontra fektesse a fősúlyt s nem a mi szempontunkból 
tárgyalva a kérdést, hanem az iskola szempontjából, mutassa ki, mily káros 
hatással volna arra, ha mi rangosztályokba soroztatnánk. (Élénk helyeslés, 
éljen.)

Dr. P ru zs in szky  János  : Csak nehány szót szólok, tisztelt nagygyűlés, 
mert ismétlésekbe nem akarok esni és nagyon röviden össze lehet foglalni 
mindazt, a mit e fényes exposé után is mondani szándékom van, hisz 
Alexander és Rombauer előadó urak a kérdést úgyis egészen felölelték és 
minden pontját megvilágították. De a helyettes tanárok intézménye nem 
jutott teljes megvilágításra, ez nincs benne sem a javaslatban, sem a táblá
zatban s az eddigi beszédekben is csak érintve lett. Én tegnap a pénzügyi 
bizottság egy tagjával beszéltem ez ügyben és az helyeselte az indítványt, 
melyet most teszek: hogy a helyettes tanári intézmény olvasztassék be a 
fokozatokba úgy, hogy az első alkalmazás az első fokozattal kezdődjék, 
mert tagadhatatlan, hogy most a helyettes tanárság csak folytatása a 
mizériáknak, a melyeken keresztülmennek az egyetemen s az első évek 
alatt az ember annyira eladósodik, hogy később nehezen hozza magát helyre. 
De sokkal fontosabb az erkölcsi oldal; jelenleg a helyettes tanár csak egy 
alkalmazott, a kit akármikor el lehet bocsátani, ha szeretne kedvezményes 
jegygyei utazni, még azt sem kaphatja meg. Pedig ő még inkább szorulna 
rá, mint a rendes tanár, annyira nélkülözi az erkölcsi alapot, a melylyel 
pedig a mi pályánkon mindenkinek bírnia kell, hogy megfelelhessen fontos 
hivatásának. Ezt kétségkívül elő kell adni, legyen már egyszer vége ennek. 
Vonassák be tehát a memorandumba, hogy ha a kormánynak szüksége 
van arra, hogy tanárokat alkalmazzon, nevezze ki őket, mihelyt diplomás 
emberek a rendes tanári állásba 1200 írttal és lakbérrel, azért a hatalom 
úgyis a kormány kezében van; ha nem felelnek meg eléggé, nem kell őket 
előléptetni. (Helyeslés.)
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M agvassy M ih á ly : T. nagyb. nagygyűlés! A tornatanítókról azt 
hallottam, hogy nem nyerhetnek jogot a tanári czímhez. Azonban méltóztas- 
sék tekintetbe venni, hogy az iskolában milyen lehet a fegyelem, ha a gye
reket — a ki honvédségre való tekintetbó'l igen szigorú fegyelemben része
sítendő' — a tisztelt tanárok folytonosan javítgatják: Mért hívod tanárnak a 
tornatanítót ? Milyen furcsa reactiót fogna szülni, ha ez bekövetkeznék ? De 
a mi czímkórságunk ellen fellépni nem is kell, én hivatkozom az összes 
középiskolai igazgató urakra, a kik szerkesztik az értesítőt, hogy ott sehol 
tornatanár nincs kitéve, csak tornatanító.

Mindamellett igen kérném a tisztelt gyűlést, hogy a tegnap tapasztalt 
lelkesedést, a mikor oly nemeslelkűséggel fogadták ügyünket, a melylyel 
már dicsekedtem is a fővárosban, ne tagadják meg és ne fogadják el Gere- 
vich t. igazgató ur azon indítványát, hogy a Szaffka collégám által beadott 
indítványt mellőzzék.

Méltoztassék tekintetbe venni, hogy a tornatanítónak rosszabb a hely
zete, mint az iskolaszolgának, mert 250 írtja van, míg annak 400 frtja, 
pedig megkívánják tőle, hogy tisztességesen öltözködjék és ne ártson az in
tézet hírnevének. (Helyeslés.)

Kérem azért tartsák meg a tornatanítókat, (a kiket a magas minis
terium úgyis már közel 25 éve rendes tanárságra emelt), tartsák meg továbbra 
is jóindulatukba. Ha a tisztelt nagygyűlés kezébe veszi ügyünket, lesz sikere 
és ha ezen indítványom elfogadtatik, leszek bátor még egy indítványt be
nyújtani (Halljuk !), a mely szól következőképen :

Szaffka indítványa terjesztessék ki a községi és felek, középiskolák 
tanítóira is törvényileg.

K irá ly  P á l : Tisztelt kartárs urak! Egy pár perezre kívánom csak 
becses figyelmöket igénybe venni. Alexander kartársunk indítványának 
első pontját azzal óhajtanám megtoldani, hogy úgy a bizottsági javas
lat első pontját, mint Czigler kartársunk indítványát azzal egészítsük ki, 
hogy nemcsak nem kívánjuk a rangosztályozást, hanem azt, hogy min
den osztályozás szűnjék meg a középiskolai tanárok keretén belül, sőt 
az igazgatók osztályozása is ; eddig úgy sem volt törvény, hogy ezek más 
osztályba tartoznak. Ha visszatekintünk iskolánk múltján, azt látjuk, hogy 
voltak ugyan igen humanus gondolkozású igazgatók, hanem akadtak közöt
tük olyanok, kik azt vélték, hogy ők azon intézetnek nemcsak vezetői, 
hanem urai is. Láttam egy nyomtatványt, melyet előszóval az igazgató 
látott el és ő azt mondta: az én tanáraim, az én intézetem. Tisztelem, 
becsülöm az igazgatót, mindazonáltal ilyes szólásmódhoz sem állása, sem 
hivatása jogot neki nem ad. (Helyes.)

Én a külföldnek utánzása helyett, oda kívánom visszavezetni a dol
got, arra az állapotra, melyet a magunk múltjában megtalálunk, azon régi 
jó hazai szokást szeretném visszaállítani, legyen lehető minden tanárra 
nézve, hogy igazgatóvá lehessen, adassák vissza az igazgató megválasztásá
nak joga a tanári karok tulajdonába, válaszszák ők és terjeszszék megerő
sítés végett a ministeriumhoz és ne élethossziglan válaszszák, hanem egy 
bizonyos időre. Ez nem olyan hivatal, melyre embereket nevelni lehet 
(Helyes.) Kivesznek körünkből egy embert, élünkre állítják és ez nekünk 
urunk és parancsolónk. Ha ez a törvény életbe lép, úgy a törvényben van 
szabályozva, hogy az igazgató rangosztályban is, hatalomban is előttünk áll. 
Azért ezt az indítványt terjesztem elé és vagyok bátor a tisztelt gyűlés 
figyelmébe ajánlani.

Mondja ki a nagy bizottság, hogy
1. A középiskolai tanárok közt semmi rangbeli különbséget nem tart 

sem szükségesnek, sem méltányosnak. Ugyanazért
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2 . a tanárkarok mindenütt a teljes egyenlőség alapján szervezendők, 
mely alól az igazgató sem lehet kivétel annyival kevésbbé, mivel semmiféle 
külön qualificatiója nincs és nem is szükség, hogy legyen.

3. Jövó're az igazgatók —- épen a teljes egyenlőség elvének megóvása 
végett — ne kinevezés, hanem kartársaik vá la sztá sa  alapján nyerjék az 
igazgatói állást, melyet egyfolytában legfölebb öt évig viselhessenek. Élet
fogytiglan általában senki se lehessen igazgató.

4. Részint hogy az igazgatói teendők végzésére mennél több, esetleg 
minden tanár ne csak megválasztható, hanem képesítve is legyen ; részint 
pedig, hogy az igazgatás munkája országosan egyöntetű, ne pedig egyéni 
hajlamoktól, vagy tehetségektől függő legyen: szükségesnek tartja a nagy 
bizottság, hogy az egyetemen a tanárjelöltek az iskolai administratlóból 
épen úgy oktatást kapjanak, mint általában a paedagogiából.

5. Önként értendő, hogy a tanárkarok által időről időre választandó 
igazgatók megerősítését illető minden jog a vallás- és közoktatásügyi minis
ter hatásköréhez tartozik.

K ovács J á n o s : T. nagyb. gyűlés! Indokolni nem kívánom benyúj
tandó indítványomat, hanem csak pár perczet oly dologra akarok fordítani, 
a mire kénytelen vagyok kitérni, ebbe a helyzetbe hozott Gerevich t. kar
társ úr felszólalása, a mikor ő a népoktatási intézetekre is kitért beszéde 
folyamán. Örömmel kezdettem hallgatni, a mit ő mondott s őszinte testvéri 
megemlékezésnek vettem szavait, de beszéde végén már rájöttem, hogy az 
bizony nagyon mostoha testvéri megemlékezés volt.

Miután úgy a tanítóképezdei tanároknak, mint a felsőbb nép- és 
polgári iskolai tanítóknak megvan a maguk egyesülete, s mind a kettő 
ügyeit a maga körében eligazítja, nem is kívánhatják ezek, hogy a t. nagy
gyűlés foglalkozzék az ő ügyükkel, de ha már felemlíttetett, a felemlítést 
csak köszönettel fogadtuk volna. De ilyen felemlítés ellen, különösen mikor 
azt mondja, hogy nekünk nincs jogunk meg nem elégedni e törvényjavaslat
tal, engedjék meg, hogy én, a ki e téren működöm, egyszerűen tiltakozzam. 
Kérem ezt a tiltakozásomat jegyzőkönyvbe venni.

Tulajdonképen azért akartam felszólalni, hogy szerény véleményemet 
a mellett emeljem fel, hogy Alexander előadó úr indítványa szerint is a 
javaslat első pontja a fődolog. Azok után, a miket ő és Czigler kartársunk 
elmondott, nem is kellene tovább argumentálni a mellett, hogy a tanárok 
rangosztályozása egyáltalában képtelenség. Van itt egy nagyobb és egy kisebb 
képtelenség.

A nagyobb az, ha a tanárok közt állapítanak meg rangkülönbséget. 
Ennek az egyféle ranggal elejét lehet venni, de ott marad még a másik 
képtelenség a többi állásokkal szemben. Én nem irigylem a fogalmazókat 
semmiképen, de attól félek, hogy azok esetleg ellenem akarják jogukat fel
használni.

Mondjuk ki azért, hogy a tanárok rangosztályozása képtelenség s a 
törvényjavaslat törvénynyé akar emelni egy értelmetlen és fölösleges dolgot. 
Ha ilyent törvénybe akarnak iktatni, az már magában nevetséges, dp még 
nevetségesebb volna, ha mi az ellen nem tiltakoznánk határozottan. Én még 
feltételesen sem egyezném bele abba, hogy a rangosztályozás a tanárokra 
is kiterjesztessék, nekünk arra épenséggel szükség nincs. (Helyeslés.) Talál
janak tehát oly módot elismerésre, a mely megegyezik a mi helyzetünkkel. 
(Helyeslés.) Bátor vagyok tehát azt indítványozni, hogy ha esetleg az előadó 
úr indítványának első pontja nem menne keresztül a törvényhozásnál az 
idő rövidsége miatt, vagy mert az intéző köröket nem tudjuk meggyőzni
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nézetünk helyességéről, s ha e miatt ezen törvényjavaslat keretében lenne 
a tanárok helyzete szabályozva, kérjük meg a törvényhozást, hogy ne 
tekintse ezt végleges intézkedésnek, hanem a legrosszabb esetben is vegyen 
fel a törvényjavaslat intézkedései közé effélét:

A jelen törvény határozatai ideiglenesen a tanárokra is kiterjesztet
nek, de a kormány utasíttatik, hogy még a legközelebbi ülésszak folyamán 
a tanárok javadalmazásáról a tanári állás természetének megfelelő módoza
tok szerinti javaslatot nyújtson be.

Azt akarom még végűi megjegyezni, hogy én nem hiszem, hogy egy 
ily kérésünk nem fog teljesülni. Az állam alkalmazottjait jutalmazza fizetés
sel és ranggal. Az egyik jutalomról, a rangról, mi azt mondjuk, hogy nekünk 
nem kell s nem lehet azt kivánni, hogy a jutalmat, a mely nem kell, kény- 
teleníttessünk elfogadni.

Kérem az előadó úr indítványának első pontjái-a fektetni a fősúlyt.
P otássy J á n o s : Mivel már a tárgy ki van merítve, csak egy szem

pontot akarok feltárni arra nézve, hogy mi oknál fogva sérelmes csakugyan 
a javaslat, a tanárok rangosztályba való sorozása. Azt hallottam, hogy a 
telekkönyvvezető a 9-ik rangosztályba van bevéve. Ez még sérelmesebb, 
mint az, hogy a tanár az aljárásbiróval legyen egy rangban és ezt határozottan 
károsnak tartom a tanügyre is. Sokat hozhatnék fel, de röviden csak azt 
tartom a magam részéről, hogy a nagy választmány javaslata szerint a 
tanárok sajátlagos viszonyaiknál fogva vétessenek ki a törvényjavaslatból és 
egész külön elbánásban részesíttessenek. De úgy, hogy ezen elbánás folytán 
úgy anyagi, mint társadalmi tekintély dolgában a tanügy és a nemzeti 
kultúra is nyerjen Ha mindazonáltal ez nem volna lehetséges, a mennyiben 
késő volna ez a felszólalásunk; akkor határozottan azt kellene röviden for- 
mulázva kifejeznie a nagygyűlésnek, hogy mindnyájan, ha már a törvény- 
javaslat keretén belül akarnak a mi ügyünkről intézkedni, a 8 . osztályba 
soroztassunk. Ennek három fokozatában mind anyagi, mind rangi előnyök
ben részesítve, míg majd később mozgalom indul meg, ezzel is meg lehet
nénk elégedve. Ehhez csatolom, hogy a mai ötödéves pótlékok maradjanak 
meg tényleg és ebben a tekintetben legyenek azok trienniummokká. Továbbá 
a kiváló tanárok jutalmazására külön elismerés legyen. Én erre nézve nagyon 
fontosnak és kívánatosnak tartom, mivel úgyis nagyon sok kiváló férfiú van 
közöttünk, hogy külön személyi pótlékok biztosíttassanak részökre jutalom
képen. Úgy tüntették ezt fel. mintha a tanügyi administratio nem volna 
jogosult arra. hogy ilyen tudományosságot megbíráljon. Én azt tartom, hogy 
ez hatalmas rúgó volna a tanügyi világban arra nézve, hogy szellemi tekin
tetben saját magát tökéletesítse. Igen sokszor hallottam azt a vádat, hogy 
kartársaink olyan sajátos nyomorúságos viszonyba jönnek, hogy elhanyagol
ják magukat. Ez tény. Ha megvalósulna ez az indítványom, hatalmas rúgó 
volna ez arra nézve, hogy az illető tanár ne engedje magát annyira át az 
ernyedésnek. Csak még az a mondani valóm, hogy azok után, miket részint 
a gyűlésben, részint a minister úr felől az irányadó férfiak részéről halot
tam, én teljesen nyugodtan távozok haza. hogy ezt a mi ügyünket, melyet 
oly sokoldalúlag megbeszéltünk, a központi választmány kezében teljesen 
nyugodtan tehetjük le és megbízzuk azzal, hogy ilyen értelemben dolgozza
nak ki egy memorandumot olyanformán, hogy a magyar tanárság ügye 
hatalmas lendületet vegyen, úgy mint ennek kapcsán a magyar tanügy is. 
(Éljenzés.)

F ia lovszky L a jo s : Mivel már annyira kifejtették azokat az érdekeket, 
én csak azt akarom felhozni, hogy mivel közgyűlésünk úgyis zászlójára 
tűzte a testi nevelést, melynek egyik factora a kirándulás, másik a torná
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szat és mind a kettő, ha az ifjúságot a szabadban foglalkoztatja, költséggel 
jár, bátorkodom indítványképen kifejezni, hogy ezzel a törvényjavaslat fog
lalkozzék és a tornatanítók helyzete is folyton javíttassák. Ezek után csatla
kozom Magvassi indítványához.

B alogh Péter : Tisztelt közgyűlés ! A helyettes tanárokról a javaslat
ban és a közvéleményben általános az a meggyőződés és úgy látszik, hogy 
meg is fog valósulni, hogy az alkalmazásban levő tanárok szerzett jogaikat 
meg fogják tartani, ugyanezt az elvet akarom a helyettes tanárokra kiter
jeszteni. Azok, kik három évet leszolgáltak a törvény értelmében, mely azt 
kimondja, hogy a szolgálati idő 1—3 évig terjed, rendeseknek kellene lenni, 
azért méltányos dolognak tartom, hogy midőn rendes tanároknak kinevez
tetnek az új törvény értelmében, akkor a régi jogokat tartsák meg és nem 
az 1100 forintos első fokozatba, hanem az 1200-asba neveztessenek ki. Ez 
indítványom bővebb indokolásra nem szorul.

Azok a helyettes tanárok, kik a három évet a törvényjavaslat tör- 
vénynyé válásakor már leszolgálták, azok a IX. rangosztálynak ne 1-ső, ha
nem 2 -ik fizetési fokozatába neveztessenek ki.

Ha az irodalmi működésünket is tekintetbe veszik, oly érdemeket 
jutalmaznak, melyek legfőbb büszkeségünket képezik. Ez a legfontosabb argu
mentumunk. mert ezzel megmutatjuk, hogy a tudomány szolgálatában a 
középiskolai tanárok mily fontos hivatást teljesítenek, ennek értékét leszállí
tani nem kell engednünk. Én tehát Czigler collegánk ezen felszólalását nem 
tartom egészen helyénvalónak és elvét elfogadhatónak, de azt tartom, hogy 
a közoktatásügyi kormány a mi irodalmi működésünket vegye tekintetbe, 
már csak azért is, mert a mi pályánk tudományos pálya és hivatásunk a 
tudományt terjeszteni és hogy mi a tudomány terén működünk, ez nincsen 
ellentétbe a középiskolai tanár működésével. (Helyeslés.) Ennélfogva Czigler 
kartársunk ezen akadémiai discussió jellegevei bíró elvét elfogadhatónak 
nem tartom és kérem a t. közgyűlést, hogy magáévájse tegye. (Éljenzés.)

D r. Jdnossi Béla  rövid felszólalása után, melyet az elnök magyará
zata tárgytalanná tett, felszólal

Czigler Ig n d c z : Csak egy pár perezre kérem a t. közgyűlés figyelmét. 
Balogh collega úgy magyarázta szavaimat, mintha én az irodalmi munkás
ságot kevésre becsülném, ez eszem ágában sem volt. Csak arra a veszede
lemre akartam figyelmeztetni, mely az iskola ügyét annyiban fenyegeti, hogy 
ha rangbeosztás van. lehetetlenség lenne az irodalmi munkásságot többre 
nem becsülni, mint az iskolai munkásságot és ebből azt a veszedelmet látom, 
hogy az iskolai működés hanyatlani fog. En, mondhatom, sokkal többre 
becsülöm a tiszta tudományos működést, mint a tanítást, egészen más kérdés 
az iskola ügye és a tudomány ügye. Én az iskola életére nézve károsnak 
tartom a rangba osztást, mert más irányba tereli a tanárok munkásságát. 
(Helyeslés.)

Dr. A lexander B ern d t előadó: Nem szándékozom polémiákba bocsát
kozni, nem szándékozom minden egyes felmerült eszmére vonatkozólag véle
ményemet nyilvánítani. Ez egy uj vitának jelentené kezdetét, olyan eszme
cserét indíthatna meg, melynek vége nem volna. Nem reflectálok tehát 
különösen a mellékes dolgokra, melyek felmerültek, pl. arra, hogy mit ér 
az irodalmi munkásság és mennyiben vétessék tekintetbe; ezek olyan kér
dések, hol szavak körül forog a vita és ha az illetőket szorítjuk, kitűnik, hogy 
ők ugyanazt gondolták mint mi, csak paradox kifejezéseket használtak. Úgy
szintén az igazgatói dolgokat se bántsuk ; Király Pál collegánk az igazgatói 
választásokat akarná divatba hozni, melyek most már a felekezeti intézetek
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ben is kimennek a divatból. Nekünk most akadémiai discussiókra nincs időnk. 
Mielőtt azokra a fontos dolgokra áttérnék, melyek határozathozatalunk tár
gyát képezik, a pótló dolgokra vonatkozólag még a következőket akarom 
megjegyezni. Az összes felhozott pótló indítványok közül csak egynek tulaj
donítok nagy fontosságot, a felekezeti és községi tanárok ügyét illetőleg, ez 
a mi határozathozatalunknak egyenes irányát képezi, mi nem az állami 
tanárok érdekeit képviseljük (helyes, éljen!), ez bal felfogás volna, mert ha 
ezt tettük volna, congressust hívtunk volna össze, mint tavaly volt. most 
azonban a tanáregyesület vette kezébe a dolgot, jelezve, hogy itt csak az 
egész magyar tanárságról lehet szó. (Helyes.) Azért az én nézetem szerint 
helytelen, vészes és becsületünkre nem váló felfogás volna, ha a felekezeti 
és községi tanárokról meg tudnánk feledkezni. (Helyeslés.) Azon elvi hatá
rozat, hogy kérjük fel a kormányt, hogy ez alkalommal egyszersmind a fele
kezeti és községi tanárok fizetésének törvényes szabályozásáról gondoskodjék, 
hogy legalább a minimum meg legyen állapítva, ilyen határozat kötelessé
günk. (Helyeslés.) Ennél fogva bátorkodom Kardos és Veszprémi tagtársaink 
indítványát legmelegebben ajánlani.

Először indítványozandónak gondolnám a törvényjavaslat ellen concrét 
kifogásainkat, melyek sértenek bennünket és ezért első pontúi ezt ajánlanám.

Hallottuk, hogy a sérelem elintéztetett és én ezt a legörvendetesebb 
eseménynek tartom, de azért mégis meg kell emlékeznünk róla. Mondjuk ki 
továbbá, hogy a tanárok között különböző rangosztályokat nem kívánunk. 
(Éljenzés.) A kik a javaslatot javítani akarták, azok előtt valami csábító 
dolog lebegett, egész kéjjel merültek be egy oly képzelődésbe, hogy a helyettes 
tanár mindig feljebb emelkedjék, úgy, hogy büszkeséggel nézhessen vissza a 
kezdetre. Kik így gondolkoznak, azok teljesen félreismerik a tanári hivatást 
és pályát. Itt nincs különbség, nem lehet különbség. (Éljenzés.) Nekünk köte
lességünk ez ellen óvást tenni. Bátorkodom továbbá ajánlani, hogy a helyettes 
tanárok ügyét ez alkalommal mellőzzük. Ha azt elfogadjuk, mit Pruzsinszky 
és Balogh hangoztatott, hogy ezek legyenek azok a páriák, kik a kilenczedik 
osztályba soroztainak, ez veszedelmesebb rájuk nézve, mint a mai állapot; 
mert eddig nem fordult elő. hogy helyettes tanár mindig az maradjon, ha 
pedig azt kívánják, hogy külön rangosztályban legyenek, meglehet, hogy 
egész életükön át abban maradnak, mert semmiképen sem lehet másképen, 
mint ministeri kinevezés útján magasabb rangosztályba jutni. Elég lesz, ha 
alkalom adtán azt kérnők, hogy három évnél tovább helyettes tanár senki 
se maradjon és a harmadik év a szolgálati időbe beszámíttassák; hogy külön 
rangosztályba helyezzük őket, az ellen általánosságban és a mi elveink sze
rint tiltakozom.

A harmadik pont fontos, ez egyáltalában kimondja, hogy az egész 
törvényjavaslat reánk nem illik.

Éddig voltak kifogásaink, most jőnek kéréseink. Ezek a következők.
Kérnünk kell, hogy a tanárokról specialis elvek alapján gondoskodás 

történjék egy külön pontban, ebben nehézséget nem látok. Ez az én indít
ványom. Azt hiszem, itt véleménykülönbség nem lesz. Csak ott lehetne véle
ménykülönbség. hogy egy külön törvényben gondoskodjanak-e rólunk vagy 
ezen törvénynek egy külön pontjában. Kérdés, hogy bele menjünk-e abba, 
hogy ba a t. képviselőház vagy a magas kormány nem teljesítené 
kérésünket, miképen találjunk módot ezen törvényjavaslatot ránk nézve 
kedvezőbben magyarázni. Annyi lehetőség van arra nézve! Én csak 
egyet említek, a tanárok mind a nyolczadik rangosztályba jussanak. 
(Halljuk! Halljuk!) A korpótlékok pedig függetleníttessenek. A másik 
módozat az, hogy kívánjuk, hogy két rangosztály legyen, de minden tanár 
fussa át, ha megéri, a legalsótól a legfelsőig. Ez volt Simon indítványa, egé
szen hasonló hozzá dr. Gerevich igazgató indítványa, csakhogy ő ezen létrák 
számát egygyel csökkenti. Ezzel rést üt a törvénynek egy sziklaszilárdan álló 
pontjában, hogy magasabb rangfokozatba ministeri kinevezés, nem előléptetés
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által juthatni. Erre jogot formálni nem lehet és a mit itten mondott Czigler 
collega úr a pályázatokról, az ki van zárva. A minister saját belátása és 
akarata szerint és közegeinek előterjesztése folytán, a mikor akarja és midőn 
a pénzügyi viszonyok megengedik, eszközli az előléptetéseket. •— Harmadik 
módozat : a vidékieknek egy része a nyolczadikba, a fővárosiak egy része a 
kilenczedikbe tartozzék. De itt mindenütt bajok vannak. Eddig a tanárság 
mindenütt, hol a mieinkhez hasonló viszonyok voltak, abban az állapotban 
volt, hogy fizetési maximumát elérte. Legyenek érdempótlékok, ha kívánják, 
de mi ne kérjük, hogy különböző' rangosztályokba tegyenek bennünket és 
ennélfogva az előléptetés egy uj kinevezéstől tétessék függővé, melyre tudjuk, 
milyen körülmények bírnak befolyással; egészen máskép áll a dolog, hol 
kisebb befolyása van a parlamentnek, hol a bürokratia és hivatalnokság úgy 
ki van fejlődve, mint Poroszországban. Ezeket méltóztassanak tekintetbe 
venni. Bátorkodom indítványomat ezekkel a csekély stilaris és formalis változ
tatásokkal, melyeket a vita befolyása és behatása alatt tettem, elfogadásra 
ajánlani és méltóztassék a választmányt megbízni, hogy ezeket egy jól meg
okolt memorandumba bevegye és a képviselőház elé terjeszsze. (Élénk 
éljenzés). A formulázott javaslat a következő :

Mondja ki a közgyűlés!
1. A törvényjavaslat az állami tisztviselők stb. illetményeinek sza

bályozásáról, azokban a pontokban, melyek a tanárokra vonatkoznak, neve
zetesen a 6 . §-ban, ellenkezik a  ta n á r i  á llás természetével, sérti érdekein
ket s  oda vezet, hogy a z  ezu tán  a lka lm azandó  ta n á ro k  kisebb m in im á lis  
fizetéssel lépnek szolgálatba s kisebb m a x im á lis  fizetéssel hagyják el a  
szolgálatot.

2. A törvényjavaslathoz benyújtott melléklet a vallás- s közoktatásügyi 
ministerium körébe tartozó tisztviselők beosztásáról két rangosztályba sorozza 
a tanárokat, m i a ta n á r i m u n k a  természetével s a  ta n á r i m űködés szü k 
séges feltételeivel ellenkezik.

3. A törvényjavaslat rangosztá lybeli hyerarch iá ja  a ta n á ro kra  egy
á lta lában  nem  illik , mert nálunk az ellőéptetés jóformán ki van zárva; 
tehát az érdem az előléptetéshez meglehet, de az előléptetés lehetsége nin
csen meg; ez ellenkezik a tisztviselői hyerarchia elvével, mely a legtöbb 
ágazatban azért teremt rangkülönbségeket, hogy a nagyobb érdem nagyobb 
hatáskörbe juttatásával megjutalmaztassék.

4. Mindezekből következik, hogy a tanárokról speciális élvek a lap ján  
kell törvény u tjá n  gondoskodni, akár külön törvényben, akár e törvénynek 
egy külön a tanárokra tekintettel levő pontjában. E törvénynek vagy e pont
nak elvei volnának:

а) a tanárok a nyolczadik rangosztály szerint kapjanak lakáspénzt;
б) a kezdetbeli fizetés egyforma;
c) a fővárosi s helyi viszonyok tekintetbe vétessenek;
d) a korpótlék, mint a tanári fizetés szabályozásában a fődolog, vagy 

200 frtban állapíttassák meg, vagy kisebb összegben ugyan, de akkor a kor
pótlékok száma szaporítandó.

R om bauer E m i l: Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Én teljesen egyetértek 
azzal, a mit előadó társunk, barátom Alexander mondott, tulajdonképen alig 
van mit hozzá tennem, csak az, hogy a tárgyalás folyamán nemcsak arról

58
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volt szó, a mi tényleg a napirenden van, tudniillik ezen törvényjavaslatról, 
de szóba hozták közoktatásügyünk minden fennálló baját vagy legalább azok
nak nagy részét. Hogy mi mostan mindezeknek orvoslását kérjük, azt teljes
séggel lehetetlenségnek tartom, akkor szem eló'l tévesztjük a mi főczélunkat. 
Eló'ttünk a dolog, felfogásom szerint, úgy áll : hogyha ez a javaslat meg
valósul, akkor lehetetlenné vált mindezen bajok orvoslása hosszú időre, de 
ha kedvező megoldást nyer ez az ügy, melynek megvitatására összegyűltünk, 
a többi baj gyógyítása csak idó' kérdése. (Helyeslés) Szóba sem jöhet, hogy 
az méltányos követelés, hogy a helyettes tanárok, a tornatanárok vagy taní
tók, a felekezeti vagy községi tanárok ügye, mely szintén nagyon keserves 
és valóságos szégyen közoktatásügyünkre, orvosoltassék, de azt hiszem, hogy 
most csak arról van szó, hogy ezt az intézkedést, mely ha megvalósul, köz- 
oktatásügyünk fejlődését igen^hosszú időre megbénítja, a mennyire módunk
ban áll, megakadályozzuk. Én nem tartom szükségesnek és kívánatosnak, 
hogy a tanár a hivatalnoki kasztnak egyik tagja legyen (éljen! helyes!) és 
tényleg azon államokban, hol a középiskola legjobban virágzik, a tanárság 
egy külön osztályt képez. Az ötödéves pótlékokat én elintézett ügynek aka
rom tekinteni. Arra nézve, hogy miképen mondjuk ki kívánságainkat, itt sok 
indítvány merült fel és én nem vagyok azon helyzetben, hogy megmond
hassam, hogy melyiket tartom a legjobbnak, azt hiszem, hogy több jó volt, 
azt is jónak tartom, a mit a választmány mondott, bár általánosságban van 
tartva, talán ez a legjobb és én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben túlsá
gosan megkötnünk a választmányt nem szabad, mert a választmány érint
kezik az illető körökkel és ezért szabad kezet akarok neki hagyni. Azért 
tegnap beterjesztett indítványom oly alakban, a mint beadtam, feleslegessé 
vált. mert az előadó úr indítványának első három pontja ugyanazt fejezi ki, 
mit én akartam. Kérésünk elintézésével megbízzuk a választmányt, mely 
eddigi eljárásával mindnyájunk bizalmát a legnagyobb fokban kiérdemelte, 
hogy ő ismerve Magyarország tanárságának véleményét, óhajtását, kívánsá
gát, azon keretben, melyben a vita mozgott, tegyen meg minden lehetőt, 
hogy a bajokat legkedvezőbb módon megoldhassák. Ezt az indítványomat 
bátorkodom elfogadásra ajánlani. (Élénk éljenzés.)

Berecs A n ta l, elnök : Ezzel az összes felszólalások be vannak fejezve 
és az előadó urak is zárszavukkal éltek. Mivel nagy súlyt fektetek arra, 
hogy a nagygyűlés egyhangú határozatokat hozzon, hogy kívánságunknak 
nagyobb nyomatéka legyen, nagyon kérem a tisztelt kartársakat, hogy a 
mennyiben indítványaikat az előadó ur által a választmány nevében előter
jesztett indítványban benfoglalva látják, szavazáskéréssel aj határozathozatalt 
ne tegyek nehezebbé.

Kiss Lajos ur indítványának első pontja benne van a választmány 
előterjesztésében; a második pont, mivel benne már rangosztályozásról van 
szó, csak irányításul szolgálhat, ha esetleg a rangosztályozás mégis megmarad.

Gerevich kartárs űré indítványa szintén.
Simon kartárs űré már részletekbe menő dolog.
A mi Körösi kartárs ur indítványát illeti, az első pont benne van, 

a második a szolgálati progmatikáról szól és szintén helyes, de most ne 
kérvényezzük. Majd a jövő közgyűlés alkalmából fognók ezt elintézni. 
(Helyeslés).

Potássy indítványa benne van.
Szigetváry ur indítványa szintén rangfokozáson alapúi. Mi itt most 

bizonyos elvi dolgok elhatározását követeljük, a melyek még ebben a tör
vényjavaslatban gyökeredznek a rangfokozatok megállapításánál. Ha majd az 
intéző körök kérésünket nem teljesítik és beosztanak a rangosztályokba, majd 
akkor protestálni fogunk az ellen, kimondjuk, hogy mi a nekünk adott rang
fokozattal nem vagyunk megelégedve, sem a legfelsőbbel, sem a legalsóbbal. 
Majd akkor a különböző rang-módozatoknál ezt az indítványt is tárgyalni fogjuk.
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S z ig e tv d ry : Abba belenyugszom, hogy most vétessék le a napirend
ről. de később esetleg vétessék elő. (Helyeslés.)

E ln ö k : Király Pál indítványa az igazgató-választásról nem tartozik a 
mi kérvényünkhöz, ezt nem tárgyalhatjuk.

Marusák kartárs ur indítványa a felsőbb leányiskolákról, Kardos és 
Veszprémi indítványa a felekezeti és községi tanárok fizetésének törvény 
által való szabályozásáról, benne van a választmány javaslatában.

Feszt kartárs ur indítványa részben benne van a javaslatban a helyi 
pótlékoknál; Fiume kivételes helyzetének megítélésére azonban nem vagyunk 
illetékesek, az iránt külön kell folyamodni a fiumei tisztviselőknek.

A mi Pruzsinszky és Balogh kartársainknak a helyettes tanárokra vo
natkozó indítványát illeti, alig kívánhatjuk, hogy ez az intézmény véglege- 
síttessék. Hogy a nyugdíjba beleszámíttassanak a helyettes tanári évek, az 
benne van egyesületünk egy másik kérvényében, itt csak a quinquenniumról 
van szó.

A tornatanárok indítványa teljesen külön indítvány, a melyre nézve 
a nagygyűlésnek határoznia kell. Azt hiszem, tegyük át az indítványt a vá
lasztmányhoz. hogy az a kérdést a jövő tanév folyamán adja ki megvitatás 
végett a tanári köröknek és esetleg véleményét terjeszsze a közgyűlés elé.

(Szaffka tornatanár visszavonja indítványát, az elnök indítványa elfo- 
gadtatik.)

Most felteszem a kérdést: Alexander előadó úrnak a választmány 
nevében előterjesztett propositióit magáévá teszi-e a nagygyűlés vagy nem ?

(E g yh a n g ú la g : E lfogadjuk.)

T. nagygyűlés! Én lelkem mélyéből örvendek annak, hogy daczára 
annak, hogy különböző irányokban széjjel mentek a vélemények, a közös
ségre nézve, mely mindnyájunknak létét, boldogságát, előbbre menetelét a 
hazának és középiskolai tanügyének fejlődését legközelebbről érinti, egyhangú 
határozatot szíveskedtek hozni. Felkérem önöket arra, hogy ezt az egyhangú 
érzületet, a melynek kifejezést adtak, tovább táplálni szíveskedjenek mind
azon vidékeken, a hová széjjel szállnak. Legyenek meggyőződve arról, hogy 
mi itten a fővárosban, a kikre az Egyesület kormányzását bízták, mindig csak 
egy gondolattól vagyunk áthatva, hogy mindnyájunk közös ügyét minél na
gyobb eredménynyel bírjuk előre vinni. (Éljenzés.) Legyenek továbbá szó
vivői legmelegebb üdvözletünknek meg nem jelent tagtársainkhoz.

Gerevich E m i l: T. nagygyűlés! Mi vidékiek, bizonyos aggódás
sal jöttünk ide, látván a törvényjavaslat intézkedéseit, melyek különö
sen a vidékieket sújtják. Meglepett, meghatott bennünket az az önzetlen
ség, a melylyel fővárosi tagtársaink, főkép pedig a választmány és elnökség, 
a mely ezen hangulatot általánossá tette, ügyünk iránt viseltettek. A vidéki 
tanárság nevében a mélyen tisztelt választmánynak, elnök urnák és a 
tisztelt előadó uraknak ezennel köszönetét szavazok s kérem ezt jegyző
könyve foglalni.

Mi ennek hírét a vidékre el fogjuk vinni és hisszük, hogy vidéki kar
társainkból is, kik még nincsenek az egyesületben, tömegesen be fognak 
lépni. (Hosszas, zajos éljenzés).

E ln ö k  : Köszönöm a kegyes elismerést. Buzdítani fog ez bennünket, 
hogy abban az irányban, a melyben munkálkodtunk, tovább is működjünk. 
(Éljen, éljen.)

Ezzel a nagygyűlést bezárom.

6 8 *
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TÉGLÁS GÁBOR FELELETE.

Kedves Barátom! Miután a „Tanáregyesületi Közlöny“ f. évi 
június füzetében a vidéki állami középiskolai igazgatók fizetés javítás 
kérelmét tárgyaló megjegyzéseid hangjából egészen az tűnik ki, mintha 
a tanáregylet határozatával ellentétbe helyezkedve, mondhatnám forra
dalmi térre sodortatva, valami égrekiáltó merényletet követtünk volna 
el, mikor mi jámbor vidéki igazgatók is életjelt kívántunk adni magunk
ról s a küszöbön lévő fizetésrendezéssel szemben aggodalmainkat, sze
rény kívánságainkat illetékes helyen kifejezésre juttatni bátorkodtunk: 
s minthogy csekélységemet, mint e merénylet szerzőjét név szerint is 
megemlíteni kegyeskedtél: legyen szabad feltétlenül elitélő megjegy
zéseidre a következő észrevételekkel válaszolnom:

1. Mindenek előtt úgy vagyok meggyőződve, hogy a vidéki 
állami középiskolai igazgatók, úgy külön külön, mint együttesen éppen 
ebben a minket és jogutódainkat oly közelről érdeklő kérdésben a 
törvényesen megengedett utakon és fórumok előtt még akkor is jogo
sult kérelmezők, netaláni speciális óhajaik bejelentésére még akkor 
is illetékesek volnának, ha, a mi sajnos, nem történt meg, a rend
kívüli közgyűlés előadói és szónokai a fizetés tervezetnek idevonatkozó 
részletét is kellőképen felkarolják vala.

2. De, mert az igazgatói javadalom-legalább a vidéket illetőleg 
innen onnan hangoztatott óhajtások daczára discussió alá sem került 
s a közgyűlésen megjelent igazgatók a maguk ügyének szőnyegre hur- 
czolásával úgy látszik nem akarták tovább fárasztani a hosszú vitában 
nagyon is igénybe vett türelmet s előleges megállapodás nélkül nem 
tárták opportunusnak a kérdés emez ága által amúgy sem érdekelt 
nagy többség határozatának provokálását, mindez alkotmányos fogalmak 
szerint még nem jelenti azt: hogy a z  a lig  harm inczegyünket illető ü g y
ben m inden  további lépésről lem ondottak volna.

3. Biztosíthatlak azonban, a mint a közgyűlést nem fárasztottuk 
a magunk sérelmeivel, nem élünk vala sem én, sem t. társaim a minket 
állásunkból megillető folyamodás jogával, ha nem nyerünk utólag 
bővebb betekintést az általam ápril 11-én is felmutatott, de akkor 
vajmi kévésünk által ismert pénzügyministeri fizetési táblázatba, s ha 
nem riaszt fel annak igazán lehangoló tervezete csendes nyugalmunk
ból. S mert időközben még más nyugtalanitó értesítések is kiszivárog
tak s az igazgatók legtöbbje oly későn bizonyosodott meg jövője 
silányságáról, mikor rendkívüli közgyűlés összehívásának sürgetése leg
alább is nevetséges lesz vala: ugyan mi különös van abban, ha a 
többek által levélileg kicserélt aggodalmaknak a pénzügyi bizottság 
akkori gyorsasága által követelt sietséggel együttesen kifejezést adtak, 
határozottan kijelentve azonban : hogy egészben ragaszkodunk a rend
kívüli közgyűlés megállapodásaihoz s csakis a vidéki igazgatók törzs
fizetésénél, vagy az ötödévesek emelésének lehetetlensége esetében
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kérjük a hitünk szerint úgy reánk mint tanártársainkra a táblázati 
tervezetnél kedvezőbb módosítást.

4. Hogy e kérelem specialiter a vidéki igazgatóknak szánt alap
fizetést 1800 és 1600 írtra, tehát a fővárosiakénál 400— 800 írttal 
csekélyebbre proponálja, azon némi utángondolással tán nem kellene 
oly nagyon csodálkoznod. Sajnálattal látom azonban, hogy te a mi 
szerény kívánságunkat sokalni tudod, sőt kivihetetlennek nyilvánítod, s 
csak az vigasztal: hogy illetékes helyen kedvezőbben fogják fel a 
kérdést, s eleve tudatában élvén annak: hogy a fővárosi tanároknak 
a vidéki igazgatókkal leendő fizetésbeli egyenlősítése az utóbbiakat az 
igazgatósággal járó nem csekély munka és társadalmi teher elől, a 
felfogásunk szerint nyugalmasabb s anyagilag éppenséggel jutalmazóbh 
fővárosi tanárságok hajhászására kényszerítené.

5. És mi az igazgatóknak kért s a munkahalmazzal és nagy 
felelőséggel arányban éppen nem álló csekély javítást már azért sem 
tartjuk kivihetetlennek, mivel rangbeosztás esetében a vidéki közép
iskolai tanárok részére is a V II I .  osztá lyt ó h a jtjuk  és reméljük s abban 
a feltevésben élünk, hogy jövőre aligha születik olyan szerencsefi, a 
ki az állami középiskolai tanárság fokozatának átugrásával egyszerre 
az igazgatóságba teremjen.

6. Az a rettenetes nagy „résütés“ sem olyan kétségbeejtő, 
melyért te kész volnál bennünket excommunicálni, mert az ötöd
évesek függetlenítése csak az esetben járhat reánk vidékiekre haszonnal 
ha akár rangbeosztással, akár anélkül egyfelől az ötödéves pótlékok való 
ban  2 0 0  fr tra  em elkednének és m ásfelől ha nem  a I X .  rangosztá lyuak  
a  kisebb vidéki városokban a jelenleginél csekélyebb lakbérillet
ménye jut osztályrészünkbe, hanem a más hivataloknál élvezett foko
zatos előléptetés elve szerint a VIII. osztályéval is nagyobb, de legalább 
azzal egyenlő s a tényleges lakbéreket bizony alig fedező illetményt 
nyerünk. Engem s társaimat legkevésbé sem a rangkórság ragadott 
ki csendes hallgatásunkból, hisz a mi engem illet székvárosom elő
zékenységét, kitüntető figyelmességét csak magasztalólag emlegethetem 
s a rangbeosztás emeltyűjére épenséggel nem szorultam. De miután 
más körökből természetesen nem a főváros fejlett és az ilyenekkel 
keveset törődő társadalmából számos példáját ismerjük a külsőségek 
erejének; számolnunk kell a felmerülhető kicsinyeskedéssel főleg 
akkor, midőn az összes állami tisztviselők bizonyos rangfokozatot 
nyernek s a középiskolai igazgatók és tanárok lakbére szerint fogja 
majd a nagy közönség ezek állásának súlyát és jelentőségét mérlegelni, 
még az esetben is, ha máskülönben a rangbeosztás mellőztetnék.

Végül Rombauer kollegánk érdekes nyilatkozatára csak annyi 
észrevételt tehetek: hogy a mint ő is világosan kiemeli s hü máso
latban idecsatolt táviratából kiveheted, a memorandum revisióját nem 
tartotta fenn magának s a közlö tt irányelveket elfogadni késznek nyila tko 
zo tt, m inden  m ozgalom  tám ogatására , m ely isko lá ink „kétségbeejtő“'
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helyzetén segíthetne. És jóllehet „az előzmények után“ minden kezde
ményezést eleve eredménytelennek ítélt: mi, a kik ily kétségbe- 
ejtőleg nem fogtuk fel helyzetünket, kik közoktatásügyi ministerünk 
fenkölt lelkületében, a pénzügyi és közoktatásügyi bizottság jóaka
ratában és áldozatkészségében bízni tudtunk: élve a többi kartársak 
részéről pár kivétellel lelkesítőleg szóló megbízással, nemcsak a kérel
mezés, de a személyes tisztelgés fáradalmaitól sem riadtunk vissza.

Az eredményt te kedves barátom ép oly kevéssé jósolhatod 
meg, mint mi ; de mindketten elégültséggel utalhatunk arra az erköl
csi sikerre, arra a jóakaró figyelemre, melyet közös fáradozásunk egyik 
becses eredményéül emlegethetünk máris, de melynek fokozását a 
megkezdett czéltalan „megjegyzések“ aligha biztosítják.

Akármiként üssön ki a végdöntés, rám nézve azon kartársaim 
bizalmas nyilatkozata mérvadó, a kik nem a csüggedés és elkese
redés húrjait pengetik, mint Rombauer kollegánk teszi; hanem a kik 
méltányolva az ügy érdekében teljes önzetlenséggel hozott áldozatokat, 
a kormány és törvényhozás jóakaratának megnyerésével és nem holmi fulmi
nans nyilatkozatokkal próbálják a mindnyájunknak jövőjére annyira 
kiható fontos törvényhozási actióban érdeklődésüket és ügyszeretetü
ket érvényesíteni.

Déva. Téglás Gábor.

A további vitatkozást a külön kérvény fölött czéltalannak tart
ván, nem felelek bővebben Téglás Gábor barátomnak. Első felszóla
lásomban is csak egyéni nézetemet fejeztem ki, melyben azonban igen 
sokan, a vidéken is, osztozkodnak. Fentartom most is, hogy kár volt 
compromissumokat ajánlgatni s hogy kár volt, a törvényjavasla t a lap 
já r a  helyezkedve, olyat kérni, a mi a törvényjavaslat általános elvei
vel, főkép pedig a quinquennium függetlenítéseinek döntő fontosságú 
princípiumával ellenkezik. Téglás Gábor t. barátom sok mindenre nem 
felel e válaszában, arra sem, hogy az igazgatók a tanárok nevében 
is kértek és nyilatkoztak — én sem szólok többet ezekről. De azt 
ne imputálja nekem, hogy én az igazgatók kérését „sokallom “. Nem 
sokat kértek, hanem ellenkezőleg igen keveset, kértek rangkülönb
séget főváros s vidék közt, a mi ellen az egész gyűlés egyhangúlag 
felszólalt. De hát megtörtént s remélhetőleg nagyobb kár sem lesz 
belőle. Sőt talán üdvös intésül szolgálhat a jövőre nézve. Béke velünk.

A le x a n d e r  B e r n á t .

Az erdélyi ev. ref. tanárok értekezlete Marosvásárhelyt, 
május 30., 31. és június 1-jén.

Első nap d. e. 10 órakor a gyűlést br. K em ény D om okos fögond- 
nok  megnyitván, üdvözli a nagy számban összegyűlt tagokat, kiemeli 
az értekezlet fontosságát, sikert kíván működésére. B edöházi János
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marosvásárhelyi igazgató felolvassa érdekes előterjesztését az intézet 
húsz éves életéről, mi alatt helyt tanári értekezlet nem tartatott. 
Azután Szakács M ózes olvassa fel értekezését a jövő középiskolájáról, 
melyet négy alsó osztályában a népiskola folytatólagos kibővítésének 
óhajt, felső öt éves tanfolyamában pedig az egyetem előkészítőjének. 
Délben az összegyűlt tanárok br. Kemény Domokos vendégei voltak. 
A banketten a házigazda Ő Felségére köszöntött; az elhangzott dictiók 
közt azi, mely gróf Csáky Albin ministerre és Szász Domokos erdélyi 
ref. püspökre szólott, az ünnepeiteknek meg is telegrafálták. D. u. 
5 órakor dr. B oth  Is tvá n  értekezett „F elekeze tűnk  s a tanárképzés11 
czímen, mely értekezés élénk vitára adott alkalmat. Jellemző a gyűlés 
szabadelvű és hazafias hangulatára, hogy a jelenlevők nagy többségé
nek élénk tetszésével kimondja, hogy a tanárképzést leghelyesebben 
a z  á llam  b iztosíthatja , fe lekeze ti tanárképzők fe lá llítása  kellő eszközök  
h íjá n , könnyen  visszaesésre vezetne, sőt veszedelmes eszközt adna a 
fe lekezet leple a la tt agitáló nem zetiségi törekvéseknek. — Második nap 
d. e. 9 órakor Szabó  S á m u e l olvasta fel terjedelmes értekezését az 
egységes középiskoláról. Szellemes és sokfelé elágazó, sok kérdést meg
érintő dolgozata hazafias, lelkes expectoratió volt inkább, mint alapos 
tanulmány; bár tetszéssel fogadtatott, de határozat-hozatalra nem 
nyújtott alkalmat. Utána L á z á r  Is tvá n  olvasta fel „T a n á ri közvélem ény  
a z  erdélyi ref. egyházkerület közép isko lá iban“ ez. értekezését, melyben 
kimutatja egy életerős és hathatós tanügyi közvélemény hiányát, annak 
a tanügyi kérdések előkészítésére égetően szükséges voltát s a meg
teremtésére szolgáló eszközöket ajánl: 1 . minden évben tartassák 
értekezlet, ne pedig ötlet vagy alkalom szerint, mint eddig történt; 
a gyűlést választmány készítse elő, melynek szervezetünkbe való be
illesztése végett az alapszabályok revideáltassanak. 2. Lépjünk érint
kezésbe közös czéljainknak közös erővel való munkálása végett a 
tiszántúli ref. s az Orsz. Tanáregyesülettel; vegyünk részt a tervben 
levő orsz. prot. tanáregyesület alakításában. 5. Sürgetős tanügyi kér
déseinket, milyenek az egészségügy, érettségi vizsgálat, görög pótló 
tanfolyam stb., tűzzük ki a jövő évben tartandó értekezlet napirend
jére. 4. Gondoskodjék az értekezlet, hogy specziális tanügyi kérdéseink, 
a többi egyházkerületek példája szerint, irodalmi eszmecserében meg- 
vitattassanak s így illetékesen előkészítve kerüljenek a felső hatóság 
végleges intézkedése elé. Ez vagy külön tanügyi folyóirattal vagy a 
„Prot. Közlöny“-höz kiadandó tanügyi melléklettel történhetik. Az 
értekezlet az utolsó kivételével, melyre nézve Évkönyv kiadását álla
pította meg, a többi indítványt elfogadta. D. u. a szászvárost tanárok  
előterjesztése tárgyalta to tt a z  á llam ilag  kinevezett fe lekezeti tanároknak  
a z  özvegy-árvái gyám intézetbe való felvételéről, a mi némi fentartással 
határozottá is lett.

Harmadik nap d. e. bizottságok je lentése a marosvásárhelyi 
kollégium épületének, gyűjteményeinek s az özvegy-árvái gyámintézet 
számadásainak vizsgálatáról. Ezen jelentések tudásul vétele után az
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értekezlet a marosvásárhelyi tanártestület előterjesztésével szemben a 
gymn. I— IV. osztályaiban eddig szokásos kötelező privát tanítói rend
szert, paedagogiai és didactikai hiányai miatt, eltörölte. Végül B ő d  
K áro ly  olvasott fel az önképző körök szükséges voltáról s egyöntetű  
szervezésükről. A kérdés első része elfogadtatott, második része javas
lattétel végett a következő évi gyűlésre utaltatott.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

I. A SZAKOSZTÁLYOK.
Az I. szakosztály ülése 1892. május 16-án.

Elnök M á rk i Sándor. Jegyző S z ig e tv á r i Ivá n .

Szerelem hegyi Tivadar tartott előadást ily czímmel: A  la tin  és görög 
nyelv  a z  egységes középiskolában. Rövid bevezetés után, melyben a közép
iskolai class, tanulmányoknak szükséges voltát hangsúlyozta, azon meg
győződésének adott kifejezést, hogy az új középiskolában a latin és görög 
nyelv tanításának főczélja a művelődéstörténeti szempont lesz. Szeretné 
ugyan különösen a latin nyelvet az eddigi mértékben tanítani, de áttekintve 
az egységes középiskolának mindinkább kidomborodó irányát és alapelveit, 
azt tartja, hogy abban a latin nyelv kevesebb órát fog kapni az eddiginél. 
Ebből a valószínűségből kiindulva a latin nyelv tanítását (a 8 osztályú egys. 
középiskolában) a II. osztályban kezdené s ebben befejezné a szóképzés ki
vételével a teljes alaktant. A III. osztályra jutna a szóképzés és az egyszerű 
mondatok tana, a IV. osztályban végre az összetett mondatokat tárgyalnák. 
Megjegyezte még az előadó, hogy az I. oszt, magyar nyelvi tanításnál olyan 
olvasmányokat kívánna felvenni, melyek meséikkel már előkészítenék a II. 
osztálybeli latin nyelvi tanítás olvasmányainak anyagát. Hogy az alsó három 
osztályban a teljes nyelvtant el lehetne végezni, azt az előadó részint a tan
anyag megrövidítésével, részint czélszerűbb beosztásával, részint pedig a 
tanulók fejlődöttebb voltával és így fokozottabb tanulóképességükre hivat
kozással teszi valószínűvé. A IV—VIII. osztályok anyaga, az irodalmi tanítás 
maradna a mai. mert szerinte a ma tárgyalt auctorokból már egyet sem 
lehet elhagyni. Ezeket pedig szerinte el lehetne olvastatni a mainál kevesebb 
óraszám mellett is, ha t. i. elhagyjuk a stílusgyakorlatokat, melyekre most 
évenként átlag 40 órát fordítunk egy-egy heti 6 órás osztályban, tehát heti 
2 órát vagy ennél is valamivel többet. Óratervét ezután a latin nyelvre nézve 
így állítja össze : II., III., IV., V., VI., VII., VIII. osztályok: —, 7, 6, 5(6), 
b, 4, 4, 4, összesen 35, esetleg 36 óra, a mostani 49 helyett. Kiemeli még 
az előadó, mint a latin nyelvtanítás eredményesebbé tételének legsürgősebb 
tényezőjét: a mythologiának, a hitéleti és magánrégiségeknek s az irodalom- 
történetnek rendszeresebb segédkönyvek alapján való tanításának szükségét. 
Kimutatja, hogy ezek alapos ismerete nélkül a latin nyelvi tanítás egyik czélját. 
a római nép szellemébe és gondolkozásmódjába való behatolást teljesen soha
sem érthetjük el. Felhozza, hogy mai tanításunknál is foglalkozunk ezekkel 
s az aprón elszórt ismereteket alkalomadtán iparkodunk összefoglalni s 
rendszerezni, de az eredmény messze mögötte marad annak, a mit — látjuk 
a mai görögpótló kurzusnál — segédkönyvek alapján s rendszeres tanítással 
elérhetnénk. Ezenkívül annyi időt fordítunk azokra most is olvastatás közben, 
hogy ha kézikönyvre támaszkodunk, félannyi idő kell s a fennebbi kevesebb 
óraszám mellett is nagyobb eredményt mutathatunk fel. A görög nyelv tani-
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tására nézve az előadó azon álláspontot foglalja el, hogy itt már megtörtént 
az, a mit az egységes középiskola elve és iránya kijelöl. Azaz a görög nyelvet 
meg kell tartani úgy, mint az ma van a pótló kurzussal együtt, csakhogy a 
pótló kurzusnak fő' oldalait, mint a magyar irodalom bővebb ismertetését és 
a görög régiségek és irodalom tanítását általánosítani kell.

Az előadó után felszólal dr. P ru zs in szky  János; nem ért egyet 
az előadóval a latinra fordítás elhagyására nézve, mert a nyelv taní
tásában magának a nyelvnek megtanítása kell, hogy irányadó legyen. 
Ha a nyelvre nem tanítjuk meg alaposan a tanulókat, akkor a latin 
írók olvasása sokkal könnyebben és hasonlíthatlanul nagyobb terjede
lemben történhetik magyar fordításban. Minthogy továbbá ma a görög 
nyelv ellenzői között senki sem kívánja a latin nyelv kiküszöbölését, 
nem tartja helyesnek, hogy maguk a philologusok degradálják a latin 
nyelvet.

Dr. Szom batiig  Ignácz : Mai műveltségünk a latin nyelven alapul 
s lia valamit föl kell áldozni, az inkább a görög nyelv legyen.

Dr. S zige tvári Iván: Mai latin nyelvtanításunk legnagyobb 
hibájának azt tartja, hogy oly nagy óraszám mellett sem fordul elő, 
mint rendszeres tárgy az irodalomtörténet, régiségtan és mythologia. 
Pedig ezek ismerete nemcsak az általános műveltség jelentékeny része, 
hanem tanulások könnyű és érdekes is.

Dr. M á rk i Sándor: E tárgyak tanítása régente megvolt és 
kívánatos, hogy ezután is meglegyen. Ez egyszersmind megoldaná az 
ókori történelem tanításának kérdését is.

Dr. P ru zs in szky  János teljesen egyetért Szigetváriva l, csak azt 
tartja, hogy a régiségtant és mythologiát czélszerűbb lenne az ókori 
történelemhez csatolni s ennek óraszámát háromról ötre felemelni. Ej 
esetben a tárgyat philologus tanítaná. Az irodalomtörténet a VII. vagy
VIII. osztály tárgya lehetne.

Az I. szakosztály ülése május 23-án.
Elnök M á rk i Sándor. Jegyző Szige tvári Ivá n .

Dr. Schnábl Róbert tartott előadást «A bölcsészet a z  egységes közép
iskolában-> czímmel. Bevezetésül e tárgy külföldi tanítását ismerteti. Würtem- 
bergben tanítják, Szászországban csak a gymnasiumban, Bajorországban egy
általában nem. Francziaországban nagy kiterjedésben tanítják heti 8 órában, 
szintúgy Olaszországban, a hol 3 osztályban adják elő. Ausztriában 2 osztály
ban fordul elő heti 2 órával. Azon kérdésre, hogy nálunk mi történjék vele, 
azt ajánlja, hogy a mai terjedelembeu szüntessük meg. mert a kiszabott idő 
alatt elvégezni nem lehet. A propedeutikát tehát törüljük el, de a helyett, 
olasz mintára fölvehető a sociál-philosophia némely része: állam- és társadalom 
alakulás, büntetőjogi elvek, családi kötelességek stb. Ezek azonban ne külön 
tárgyként adassanak elő, hanem a magyar és német nyelv keretében és e 
két tárgy kapja meg a philosophia mostani óraszámát.

Dr. Szige tvári Iván fentartandónak véli a propedeutikát, el is 
végezhető az, ha olyan kis terjedelmű könyvet használunk, mint 
például a franczia Jo ly  könyve ; ennek csak az a haja, hogy példákat
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nem tartalmaz. Dr. Schnabl Róbert ennek ellenében megjegyzi, hogy 
a philosophia tanításának az a nagy akadálya is van, hogy nem lévén 
többé tanárvizsgálati tárgy, ha ma még vannak is szaktanárok, jövőre 
mar épen nem lesznek. Ugyanígy nyilatkozik dr. M á rk i Sándor is.

Ezután S zig e tvá r i jegyző beszámol a szakosztály ez évi műkö
déséről. Yolt összesen 7 előadás. 1 . K ardos A lb e r t:  A  m agyar verstan  
a középiskolában. Erre következett az egységes középiskolai ciklus, 
tárgyak és előadók szerint a következő: 1. M a g ya r nyelv  (Szige tvári 
Ivá n ) . 2 . N é m e t nye lv  (P etz Gedeon). 3. F ra n cz ia  nyelv  (T h e isz  G yula).
4. Történelem  (F est A la d á r). 5. L a tin  és görög nyelv  (Szerelem hegyi 
T iv a d a r ) . 6 . Bölcsészet (Schnabl Bábért).

(Az ábrázoló geometria az egységes középiskolában.)
A II. szakosztály ülése április 6-án.

Elnök: M ü lle r  J ., jegyző: В еке M . Jelen voltak: B alog  M .,  
B a u m g a r tn e r , B ozóky  E ., Bogyó S ., H ornischek II ., K reyb ik  J ., 
K iss  E ., K öpesdy S., B e i f  J S e b e s t y é n  J Schmidt ,  Szem ethy B ., 
Zsengeri S ., Závodszky A .

1. tárgy: B o zó ky  E . tart előadást a H alda t-ié \e  kísérlet T ausz-  
féle módosításáról.

Bemutatja a Tausz-féle eszközt, mely a fenéknyomás kimutatására 
szolgál. Ez eszköz alja kaucsuk-lappal van elzárva, föléje csavarható több
féle alakú edény. A kaucsuk-laptól egy kaucsuk-cső vezet egy más edény
hez, melyben festett viz van. Kimutatható, hogy bármely edényt csavarjon 
is a szilárd alapra, ha egyenlő magasságig tölti meg az edényeket vízzel, 
a másik, vele közlekedő és csak a kaucsuk-lemez által elválasztott edényben 
állandó magasságban marad a víz. Az egész könnyen kezelhető.

2. tárgy : H ornischek H . előadása, melynek czíme : „Az ábrázoló 
geometria az egységes középiskolában“.

Előadó kötelességének tartja a felszólalást, mert az egységes közép
iskolai enqueten olyan hangok emelkedtek az ábrázoló geometria ellen, hogy 
e tárgy tanárai nem hallgathatnak. Az mondatott, hogy nem való a közép
iskolába. Meggyőződése szerint semmi sem fejleszti annyira a térszemléletet, 
mint az ábrázoló geometria. Tudomása van arról, hogy a gymnasiumból jövő 
tanulók a technikán sok nehézséggel küzdenek, épen a térszemlélet hiánya 
miatt, melyet később is sajnosán nélkülöznek. Középiskolából katonai isko
lába pedig nem léphetnek a tanulók az ábrázoló geometria ismerete nélkül. 
Nézete szerint az I—IV. osztályig rajzoló geometria szerepeljen, a további 
osztályokban pedig a mai gymnasiumi pótló tanterv nyerjen alkalmazást. Az 
egy síkon való projiciálás mellőzendő, mert előnyöket nem nyújt. A reál
iskolai VIII. osztály jelenlegi tananyaga, a perspectiva elmaradna. A bifur- 
kált középiskola egyik ágában szerinte erősebben kellene képviselve lennie 
e tárgynak.

K iss E . János  nagyjában egyetért az előadóval. Az ábrázoló 
geometria állapotát válságosnak tartja, azért szükséges, hogy energikusan 
lépjünk fel. A műegyetem rectnrának szavairól megütközéssel értesült. 
Tudakozódásai azonban megnyugtatták az iránt, hogy nem az egész 
műegyetem nevében szólt, hanem csak egyéni nézeteit fejezte ki. Sze
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rinte 1 . nem áll, hogy a középiskolai tanítása az ábrázolónak meddő 
volna; 2. nem áll, hogy a térszemléletet nem fejleszti; 3. az általános 
műveltség szempontjából szükséges, a miről a természettudományok és 
a technika nagy haladása is tanúskodik, mely az ábrázoló geometriát 
sokszor segítségül veszi. Nélküle egy közönséges tervrajzi sem ért meg 
az ember, pedig a technikai ismeretek fontosabbak, mint hogy Homár
ból citálni tudjon a tanuló. Ép úgy, mint a mathematika, az ábrázoló 
geometria is szükséges az általános műveltséghez. De a mai beosztást 
hibásnak tartja. A stereometria tanításának meg kell előznie az ábrázoló 
geometriát, vagy legalább együtt kell vele járnia, nem úgy, mint ma, 
mikor az ábrázolót az Y-ikben kezdjük és a stereometriát a VH-ikben. 
Ha nem tanítjuk az ábrázoló geometriát, akkor elzárjuk a külföldi 
polytechnikumot a tanulók elől.

Bogyó szerint a szemléltetés egyik főeszköze, az ábrázoló geo
metria, a technikai műveltséghez szükséges; de szükséges a mathe- 
matikai ismeretekhez is. Minden mathematikus tanárnak kellene ábrá
zolót tanulnia.

B o zó ky  előadja, hogy tudomása szerint hogyan boldogúlnak a 
gymnasisták a műegyetemen. Nincs ellene a mathematikába olvasztás
nak, csak maradjon meg, mert az általános műveltség egyik alkotó 
eleme.

B éke  szerint is a mathematikával kell összeolvasztani, mint annak 
egyik methodusát. A mai planimetriai tanításban megvan a dualitás: 
problémáit szerkesztéssel és szám ítássa l oldjuk meg; de a stereometriai 
tanításban e dualitás hiányzik, mert a tanuló ábrázoló nélkül szerkesz
teni nem tud. Innen van, hogy a stereometria tanításánál a helyzeti 
tételek, a melyek a térszemlélet fejlődésére a legfontosabbak, háttérbe 
szorulnak és csupán metrikus dolgokkal foglalkozik. Ha eltörlik az 
ábrázolót, akkor elérjük ugyan azt, hogy egyforma előkészültséggel 
jutnak az ifjak a műegyetemre; de sokkal kevesebb ifjúban fejlődik 
ki a hajlandóság a technikai szakok iránt, mint eddig, mert e haj
landóság positiv alapja a reálismeretek megkedvelése, Indítványozza, 
hogy tekintettel e kérdés fontosságára, az idei közgyűlésen hozassák 
szóba ez ügy és abból kifolyólag a ministeriumhoz a tanáregyesület 
II. szakosztálya e tárgyban fölterjesztést tegyen.

A szakosztály elfogadta ez indítványt és közgyűlési előadónak 
K iss E .  János IV. kér. főreáliskolai tanár urat választotta meg.

3. tárgy: Bogyó S am u  előadása a valutaszabályozásról.
Előadó ismerteti a valutaszabályozás problémáját, a melynek lényege 

az, hogy megállapíttassék. hogy a mai forintunkért mennyi aranyat kap
hatunk a világpiaczon. Ennyinek kell lennie a mai forinttal egyértékíí két 
koronában. Ennek kapcsán beszél a mai aranyforint határozatlan fogalmá
ról és az aranyagió praecis megállapításáról.

Sebestyén Jenőnek az agió jogosultságára vonatkozó rövid meg
jegyzése után az elnök köszönetét mondván B o zó ky , H orn ischek  és 
Bogyó előadó uraknak, az ülés véget ért.
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II. szakosztály ülése május hó 24-én.
Jelen voltak: M ü lle r  J ó z se f elnök, dr. В еке M anó  jegyző, 

B alog  M ó r , C ollaud F erencz, dr. D ie tz  L a jos, G rabovieczky Leo, 
dr. H ertelendy L á szló , H ornischek I I . ,  Keresztessy Sándor, M ayer  
Józse f, B a jn e r  F erencz, S zidan ics F erencz, dr. Ottó Jó zse f, dr. Schuschny  
H ., dr. S zte rén y i H ., Szedlacsek L .

Előadást tartott dr. Ottó J ó z se f e czímen: A  já té k  szerepe a 
testi nevelésben. (Az előadást közölni fogjuk.)

Az előadás után bemutatta az Y. kér. áll. főreáliskola udvarán 
a Schleuderball (füles labda), a criquet és foot-ball játékokat. Vagy 
80 tanuló játszotta e játékokat, melyeknek minden pliasisát az előadó 
magyarázatokkal kisérte.

Ez volt a szakosztály ez idei utolsó ülése. E jelentés kapcsán 
röviden megemlékezünk a szakosztály idei működéséről. A szakosztály 
feladatául tűzte ki, hogy a középiskolai közegészségügybe vágó kisebb 
kérdések tárgyalásán kívül actualis kérdések megoldásának előkészíté
sén is dolgozzék, hogy ily módon anyagot gyűjtsön egybe, mely maj
dan a tervezett reformok keresztülvitelében hasznos útmutatásul 
szolgáljon. Működését azzal kezdte meg, hogy N ovák Sándor  úr a 
reáliskolákba rendkívüli tárgyként behozott könyvviteli tanításról érte
kezett és a tanítás elemeit gyakorlatilag mutatta be. Második előadó 
dr. S zte rény i H ugó  volt, a ki megkezdte a természetrajz tanítására 
vonatkozó előadásait, melyeknek folytatását is kilátásba helyezte, 
hogy a majdan létesítendő új középiskolában a természetrajzi tanítás 
fontos szerepét és specialis hivatását megbeszélés tárgyává tegye. 
Czogler A la jo s  a physikai és mathematikai tanítás egyik igen fontos 
kérdésével, az infinitesimalis elemek bevezetésével foglalkozott, dr. В еке  
M a n ó  a mathematika az egységes középiskolában czímen, H ornischek  
H en rik  az ábrázoló geometriai az egységes középiskolában czímen 
tartott előadást. D r. B o zó ky  E n d re  a fenéknyomásra vonatkozó kísér
let egyszerűsítését, Bogyó S . a valuta-szabályozás kérdését ismertette 
és végül dr. Ottó J ó z s e f  a játékok fontosságáról értekezett.

K Ö R Ö K .

(Egységes középiskola. Tanári könyvtárak.)
A trsztenai kör január hó 5-én tartott (5.) ülésén D ortsák  

Gyula folytatta C urtius  Ernő „A görögök története“ czímü müvének 
magyar fordításáról írott megjegyzéseit. Ismétli, hogy a S zila s i Mór 
által fordított 4., s a Kom árom y Lajos által magyarított 6 . kötet for
dítása feltétlenül m agyaros, fo lyékony, üde nyelvezetű , élénk és szaba
tos, s a L e h r  A lb ert fordította 5. kötet is nagyrészében. Beszámol 
azután ama néhány helyről, melyek főleg az 5. kötetben javításra 
mindazáltal alkalmasak, illetőleg rá is szorulnak.* A második fel

* Megjegyezzük, hogy a felolvasó e h ibák  teljes jegyzékét, mely nagy 
gonddal és szorgalommal készült, beküldte hozzánk. A  szerk.
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olvasó szintén D ortsák  Gyula volt, ki „T an terv  és a  tanszakok anyaga  
az egységes középiskolában“ czímű dolgozatát adta elő.

Mindenekelőtt constatálta, hogy eddig a különféle életpályákra való 
előkészítést, többféle, az illető életpályák által feltételezett czélokra való 
tekintettel felölelt műveltséget és ismereteket nyújtó iskolákban eszközölték. 
Az egységes középiskola, véleménye szerint, mindezeknek pótlására hivatott. 
Tanterve és tananyaga megállapításánál tehát nem lehet más alapelvből 
kiindulnunk, mint abból a feltevésből, hogy az eddig külön iskolák külön- 
külön tantervei az illető iskolák által inaugurált képzésnek megfelelők, 
helyesek és czélravezetők voltak, a tananyag pedig az egyes illető intézetek 
sajátos rendeltetése által, illetőleg arra való speciális tekintettel volt meg
állapított. — Most az a kérdés: mi és mennyi és hogyan vétessék át a mai 
külön sajátos rendeltetésű iskolák tantervéből és tananyagából! Mindannyi
nak mai keretét és méretét megtartani nem lehet. Első és főteendő tehát, 
az eddigi tantervek és tananyag alapos tanulmányozása; vizsgálat alá kell 
venni azokat külön-külön s meg kell állapítani a leggondosabb összehason
lítás és különválasztás által ama mozzanatokat, melyek a mai s a régebbi 
tantervekből az egységes középiskola tantervének alapgondolatait képezhetik. 
Ily formán érhető csak el, hogy az egységes középiskola alsó tagozatában 
oly iskolát adunk a nemzetnek, mely az eddigi fejlődés alapjain épült s 
mintegy abból formálódott ki, mely a tényleges életviszonyokkal számot vet, 
mely nem akar lenni valami új, még soha nem látott különlegesség, de mely 
ki akarja és fogja egyenlíteni a mai iskolák között meglévő nagy hézagokat, 
mely a pályaválasztás nagy nehézségeit meg fogja oldani, az egyes intézetekbe 
való kölcsönös átlépést megkönnyíti, s midőn mindezt teszi, sem nem szakít 
iskoláink, főleg középiskoláink mint egyik első rangú fontosságú nemzeti 
intézmény múltjával, alapszervezetével és fejlődésével, nem törekszik a tény
leges életviszonyokat megváltoztatni, ellenkezőleg: számol mindezekkel és 
azokhoz alkalmazza az iskolai oktatás tervezetét és rendszerét. A tananyag 
különválasztása és megállapítása is hasonlóképen az eddigi külön iskolák 
tananyagának igen gondos vizsgálása, egybevetése és az alapmozzanatok 
alkalmas kiemelése által történjék. És ez a nehezebb kérdés. A tanulók 
képességei, túlterhelés, a tudományszakok haladása s mai fejlődési niveauja, 
az alsó tagozatban a gyakorlati életpályák különösebb követelményeire 
való tekintet, a felső tagozatban a tudományos szempontok postulatumai s 
az, hogy az alsó tagozatban nyújtott alapon minden ingadozás nélkül 
lehessen tovább építeni, ez mind, mind szemügyre veendő s lehetőleg 
aránylagosan, de kellő mértékben is kielégítendő. Ez nagy munka lesz. És 
ennek előkészítésében a tanáregyesületnek jusson az oroszlánrész. Jelentő
ségének nem tehet jobb szolgálatot, fontosságát nem emelheti jobban, mintha 
e kérdés tisztázását eszközli vagy legalább megkönnyíti. Ézt annyival is 
inkább teheti, mert az egységes középiskola eszméjét máris letárgyalta. 
Folytassuk a munkát! S nagyon örvendetes, hogy az első szakosztály 
deczember hó elején már meg is inditotta a lelkes nagy munkát, a magyar 
nyelv tananyagának tárgyalásával. (Szigetváry Iván dr. felolvasása.) A körök
nek is adassák ki tárgyalásra a kérdés. A tárgyalás után a választmány egyik 
megbizott tagja esetleg delegált bizottsága egybeállítaná a körök végzéseiből a 
főbb mozzanatokat s ezek alapján megalkotná az alapkeretet az egységes 
középiskola szervezetére, tantervére és tananyagára nézve. A közgyűlés hozzá
szólása után a végmegállapodás elég jó és biztos alapúi szolgálna a magas 
közoktat, kormány által esetleg egybehívandó nagybizottságnak, vagy ilyennek 
mellőzése esetében a közoktatásügyi tanácsnak a tárgyalásnál. — Erre azután 
uj utasítások készítése az uj tantervhez és tananyaghoz, s az egységes közép
iskola előkészítése betetőzött leend.

Ugyanezen ülésen a ta n á r i könyvtárakra  vonatkozólag e kérdés 
kidolgozására vállalkozott Chovancsák D án ie l azt ajánlotta, hogy a



8 3 0

könyvtárőri tiszt decentrálisáltassék olyformán, hogy minden szak a 
maga szaktanára által kezeltessék. Ebben D ortsák  Gy. administra- 
tionalis szempontból s a felelősség szempontjából nehézségeket lát s 
a hol — mint a classica-philologiai szaknál — 4— 5 szaktanár is 
van, ezek közül melyik legyen a szakkönyvtár felelős őre? Hozzászól
tak a dologhoz B uga la  G yu la , K ova lik  János dr. és Szadiiéit János dr. 
tanárok is, mire a kör —  a mennyiben a gyakorlatban s a helyi kö
rülményekhez képest kivihető, — az eszmét helyeselte; D ortsák t íy .  
pedig azon észrevételt tűzte hozzá, hogy ily esetben a szakkönyvtári 
őröknek a könyveket évről-évre a főkönyvtárőrtől tételenként átven
niük s a tanév végén átadniok kell; de a pótló leltá raka t mégis a 
rendtartás intézkedései szerint megbizott könyvtárörnek kell elkészí
tenie s a z  általános felelősséget is n ek i kell viselnie, nemkülönben 
köteles az igazgatói évi végjelentés számára a szükséges adatokat 
is beszolgáltatni. A kör végül ho zzá já ru lt az elnök indítványára ahhoz, 
hogy a tanári könyvtárak részére kiadott jeg yzék  revisio a lá  vétes
sék, illetőleg k i  is egészittessék, s ugyancsak az elnök indítványára 
ahhoz is, hogy az a laple ltárak a lap já n  a magas közoktatásügyi kor
mány közvetetten vezetése alatt álló középiskolákban meglévő összes 
müvek törzskönyve egybeállíttassék, mely egyrészről tanúbizonysága 
volna annak, hogy a tanárvilág  szellem i szükségleteinek kielégítésére  
m ily  források á llanak rendelkezésre, másrészről a könyvtárak gyara
p ítá sáná l is jó szolgálatot tenne, nemkülönben magáévá tette a kör 
S za d ilek  János dr. könyvtárőrnek amaz indítványát is, hogy az inté
zetek kü lö n  is adják ki könyvjegyzékeiket, hogy a helyenként fel
merülő szükséghez képest azok, kiknek forrásművekre van szükségük, 
tudjanak ez iránt hova fordulni. — Ugyancsak Chovancsák D án ie l a z  
ifjú sá g i könyvtá rra  nézve örömmel üdvözli azon mozgalmat, — mely 
az i fjú sá g i könyvtá rak  számára való könyvjegyzék összeállítását mun
kába vette, szükségesnek tartja az ifjúsági könyvtáraknak szakok és 
osztályok, vagy legalább alsó és felső osztályok szerinti felosztását. 
A szaktanárok adják ki tanulóiknak a megfelelő könyveket, és töre
kedjenek annak ellenőrzésére is, hogy elolvasták-e tanulóik a kapott 
müveket. E tekintetben mérvadóúl szolgálhat Dortsák Gyula igazgató 
„Pedagógiai dolgozatok“ czímű jeles müvének „Az ifjúsági könyvtá
rakról“ szóló része.

K otunovics G yőző , a kör jegyzője.

(A leányok középfokú tanítása. A testi nevelésről.)

A trsztenai kor ülése február 1 -én. A választmány által a 
köröknek tárgyalásra megküldött tételek közül D ortsák G yu la  kör
elnök a leányok közép fokú  tanításáról értekezett, az értelmiség leány- 
gyermekeinek számára kü lön  leány-középiskolákat sürgetve, a mai fel
sőbb leányiskoláknak átalakítása, illetőleg női szaktanfolyamokkal való 
ellátása által. A felolvasó nem kíván kasztiskolákat, a mint szemére
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hányták, hanem a honoratior és hivatalnok-osztály leányai számára a 
polgári és a mai felsőbb leányiskolák között helyet foglaló szak tan -  
folyam os nő i közép isko lákat, a melyekben a nők az általános művelt
ség megszerzése mellett önálló foglalkozásokra  is képesíttetnek. Ide 
azután, ha éppen keze ügyében lesz az ilyen leány-középiskola és ha 
kedve tartja, az iparos is beadhatja leánygyermekeit. Örömét fejezi 
ki, hogy a leányok középfokú tanítása ketté vá lasztásának kérdése 
napirendre került. Ennek első derék kezdeményezőjéül K u n c z  E le k  
tekinthető, ki losonczi gymn. igazgató korában ott az első leány
középiskolák szervezte, a melyet kartársaival éveken át ellátott. Ezután 
tüzetesen szólt nőnevelésünk múltjáról és alapaszméiről, végül javasla
tait a következőkben foglalta össze:

1. A középfokú leányiskolák ketté választását szükségesnek tartja, 
mert a szellemi munkások leánygyermekeinek magasabb műveltségre van 
szükségük, mint a testi munkásokéinak.

2 . Á mai felsőbb leányiskolák közül csak korlátolt számú intézet 
maradjon az ország legnagyobb városaiban, nem mint az aristokraták 
nevelőintézete, de mint a legmagasabb női műveltséget nyújtó iskola, a 
hova azonban bárkit fölvehessenek, ki a szükséges kellékeknek megfelel. 
A többi átalakítandó leány-középiskolákká, a melyek a felsőbb leányiskolák 
mai számánál sokkal nagyobb számban szervezendők. Ezek számára egészen 
uj tanterv készítendő. Az alsó három osztály tanterve és tananyaga a 
mai gymnasium tantervétől és tananyagától ne különbözzék. A negyedik 
osztályban a chemia elemei és az alkalmazott chemia alkalmas részei, a 
természettan, a háztartástan és a könyvviteltan tanítására legyen a fő
szempont terelve. Az V. és VI. osztályban a hazai irodalmi és történelmi 
s a franczia nyelvi tanítás nyerjen domináló kultiválást. Minden osztályban 
kézi munka, a felsőbbekben női ruhaszabás is taníttassák. Nagyobb 
városokban azonban az У. és VI. osztály mellé szaktanfolyam ok  szerez
tessenek, a hol üveg- és aquarellfestést, a fayencefestést, a távirást, a 
postát és a kereskedelmet lehessen elsajátítani.

3. Egyetemi képzettségű tanerők alkalmaztassanak.
4. Lehetőleg férfi tanerők, a szaktanfolyamokban ellenben, a mint 

képes tanerő kellő számban lesz, kizárólag nők. Igazgatók azonban csak 
férfiak lehessenek.

5. Más törvénynyel kell szabályozni a leányok középfokú tanítását, 
s a szervezendő leány-középiskolákat és a felsőbb leányiskolákat feltét
lenül a főigazgatóságok körébe kell utalni.

Ezután B ug á la  Gyula a testgyakorlás történetéből a régi görö
gök és rómaiak tornázásáról és játékairól beszélt. Ezek után áttért 
az ifjúság testi nevelésére, szem előtt tartva Suppan Vilmosnak 
„A középiskola feladata a testi nevelés érdekében“ és Méhely Lajos
nak „Gondolatok a magyar tanuló ifjúság testi nevelése felől“ ez. 
értekezéseit. Nézetei a következők:

Az ifjúság testi nevelésére igen kevés idő fordíttatik, a heti két 
óra semmi arányban sincs az értelmi tárgyakra fordított idővel. S mivel 
a család, a szülő nem sokat törődik a gyermekek testi nevelésével, az 
iskola feladata a hiányokat pótolni, a testi nevelést szélesebb alapra fek
tetni. A testgyakorlásnál a legnagyobb súly fektetendő a különféle mozgási 
játékokra, s itt első sorban a lapdajáték és a gyakori kirándulás jön 
tekintetbe, másodszor az xíszás, a korcsolyázás, végül a vívás s a hang- 
mívelésre irányuló énekoktatás.
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A tornatanítást csak délután kellene tartani, mert valóban sokkal 
nagyobb a tornázás iránti kedv a szabad délutánokon, ha a tornázás 
nyáron, mozgási játékokkal és gyakori kirándulásokkal köttetnék össze. 
Minden osztálynak a kirándulásokon kívül, hetenkint legalább is háromszor 
legyen tornája, a mihez a négy osztályú középiskoláknál egy, a 8 osztályúak
nái két tornatanító szükséges. Szükséges, hogy minden középiskolának 
teljesen felszerelt tornaterme és öltöző-szobája legyen, azon kívül meg
felelő tere a különféle mozgási játékokra, a mely télen korcsolyázásra is 
felhasználható. A tornatanítók mindenütt oklevelesek legyenek és fizetősök 
legalább a helyettes tanárok fizetésével legyen egyenlő. A gyakoribb 
kirándulásoknál az osztályfők is közreműködhetnének. A tornázás iránti 
kedvet emelik a tornaversenyek. Olyan, mint a minő a múlt évben Buda
pesten volt, a nagy költség miatt gyakran nem tartható, azért helyes 
dolog volna a házi versenyek behozatala, a melyeket évenkint kétszer is 
lehetne rendezni a nagy közönség és a szülök részvétele mellett. E javas
latokat a kör magáévá teszi.

Dortsák Gyula szerint első főteendő az iskolaorvosi intézmény
nek m in d en  középiskolában szervezése, hogy a tanulók szakembertől 
nyerjék a biztos és tisztult egészségügyi ismereteket, hogy a tanulók 
testi ereje fejlődését és általában egészségügyi állapotát az orvos foly
ton szemügyre vehesse, figyelemmel kísérhesse és a lakásokat revideálja. 
Nem jelentéktelen teendője legyen az iskolaorvosoknak a tornatanító 
működésének figyelemmel kisérése s a szükséges utasítások megadása.

Most egyelőre szükséges, hogy minden intézet tanári testületé 
az Erismann-féle egészségtanból a legszükségesebb tudnivalókat egybe
állítsa s azokat az osztá lyfők  minél többször felelevenítsék osztályaik
ban. A gyakori és alapos szellőztetése óraközben az osztálytermeknek 
s az intézetnek naponkénti tisztántartása és kiszellőzése szintén sokat 
segíthet a dolgon. A  tornatan ítást reformálni óhajtja. Ez a szorosabb 
értelemben vett részében maradjon továbbra is a test összehangzó s 
az összes idegekre kiterjedő szabályos edzése és egyszersmind a 
fegyelm ezés, a szabályos és szigorú rendhez való szoktatás expediense, 
másik része azonban üdítse fel a kedélyt és pihentesse meg a szelle
met, tehát já tékokbó l álljon. A heti 2 órát azonban ő is elégtelennek 
találja, s a mennyiben ez jövőben is így maradna, ajánlja, hogy min
den nap 7 órától Vs^-ig nyáron a szabadban, télen a tornacsarnok
ban tartassák tornagyakorlat osztályösszevonással vagy esetleg az osz
tályfők vezetése alatt, melyért méltányos külön díjban volnának része
síthetők. így a testedzésnek okvetetlenűl be kell következnie. Ezek 
mellett gyakori kirándulások tartandók, évente többször tornaver
seny, afféle havi kis vizsgálat alakjában esetleg a közönség jelenlété
ben az ambitió felköltése czéljából. Ajándékok a közönség részéről 
szívesen volnának veendők. Yégűl utal arra, hogy az iskolai nevelés
ben legalább annyit mindenesetre eszközölni kell, a mennyit az 1878. 
évi febr. ülésben tartott értekezésében előadott.

Végül D ortsák G yula  a fontosabb didactikai és szervezeti, az 
iskolai administrationális, a felügyeleti és szolgálati szabályrendelete
ket olvasta fel tárgyi vonatkozások szerinti egybeállításban.

K otunovics G yőző , jegyző.



833

A trsztenai kör márczius 16-ikán tartott ülésében fölolvasott:
1 . D ortsák G-yula „ A z  egységes középiskola. P ályaválasztás ez. a. a z  
5  k é r d ö p o n t r ó l 2. D r. N ém ethy K áro ly  „N éhány szó a rovarok  
á lla tv ilá g á b ó l“.

K otunovics Győző, köri jegyző.

A trsztenai kör folyó évi ápril havi ülésében dr. Koválik János 
körtag értekezett: „A tanárok állása és fizetése a külföldi államok
ban“, és Dortsák Gyula körelnök „Az ó-kori történelem tanításáról" 
szóló terjedelmes és igen tanulságos művéből egy részletet olvasott 
föl a kör általános helyeslése mellett.

A  trsz ten a i kör május 1 0 -iki közgyűlésén fölolvastak : 1 . Kotu
novics Győző körtag „A programm-értekezésekről.“ 2. Dr. Szádilek 
János körtag „A visszahódított magyar szavakról“ szóló és köztet- 
szést aratott értekezését.

K otunovics G yőző , a kör jegyzője.

Jegyzőkönyv fölvéve a trsz tena i tanári kör által folyó évi május 
1 0 -én megtartott közgyűlésében.

Jelen voltak a kör összes tagjai.
1. Dortsák Gyula, a kör elnöke, fölolvassa évi jelentését, me

lyet a kör helyeslő tudomásul vesz és az elnöknek a körben kifejtett 
buzgóságáért köszönetét mond.

2. A kör elnöke és jegyzője eddig viselt tisztségéről lemond. 
Az elnök magára vonatkozólag kijelentette — mivel tért óhajt nyitni 
mások előtt —- az elnökséget, melyet öt egymásután következő tan
évben viselt, többé nem vállalhatja el. Kéri tehát a kört, hogy el
nöknek mást válaszszon; Ígéri azonban, hogy mint tag továbbra is 
munkás részese akar lenni a kör tevékenységének. A kör erre 
elnökké ismét a volt elnököt választotta, ki azonban ragaszkodott 
lemondásához. Erre a kör kimondotta, hogy a jövő évben is fon fog 
állani, s hogy az elnököt és a jegyzőt a jövő tanév elején fogja 
megválasztani. Vidéki választmányi tagnak dr. Némethy Károly kör
tag választatik.

Ezzel az ülést befejeztük.

D ortsák G yula , K otunovics G yőző,
a kör elnöke. a kör jegyzője.

Elnöki jelentés a trsztenai tanárikor 1891/92. tanévi működéséről.

A trsztenai tanári kör a lefolyt tanévben, mely fennállása 8 -ik 
éve volt, a megelőző évekénél is nagyobb tevékenységet igyekezett 
kifejteni. E tevékenységet a Közlöny érdemes szerkesztője maga is 
kiemelte, lapja egyik számában „buzgónak“ nevezvén körünket.

59
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M in d en  hónapban  tartottunk ülést, melyek közül többen kéi, 
három értekezést is felolvastak a kartársak és m inden  tag tartott 
felolvasást.

L etá rg ya ltu k  a közgyűlés s a választmány által kijelölt összes 
kérdéseket. És pedig a leányok közép fokú  tanításáról Dortsák Gyula, 
a ta n á ri és ifjú sá g i könyvtárakró l Chovancsák Dániel, a közép isko la i 
to rna tan ítá s és a testi nevelés kérdéséről Bugala Gyula, a p ro g ra m m -  
értekezésekröl Kotunovics Győző értekezett. A  sajá tlag  nem zeti tá r
g ya k  megfelelőbb ápolásáról körünk már a múlt tanévben tanács
kozott.

Előterjesztett in d ítvá n y a in kn a k  is sikerűk volt. A tanáregye
sület nagybizo ttság i ülésén  két tag által képviseltettük magunkat.

F elo lvastak a z  ü léseken : D ortsák G yu la  minden ülésen, össze
sen hét kérdésről. K otunovics G yőző a májusi ülésen a program m -  
értekezésekröl, továbbá C hovancsák D án ie l a  ta n á r i és ifjú sá g i kö n y v 
tárakró l, B u g a la  G yu la  a középiskolai tornatan ítás és a  testi nevelés 
kérdéséről, K o va lik  Já n o s  dr. háromszor és pedig: „Schliem ann és 
tró ja i és m ykené i á sa tá sa i“ czím alatt, továbbá: „Szem léltető  eszközök  
fe lhasználása  a I I I .  osztá lybeli la tin , m agyar és ném et nye lv i okta tás
n á l '“ és „A  tanárok  állása és fizetése a kü lfö ld i á llam okban“ czímü 
tételekről, Csekély A d o lf  A rvam egye népies m ü iparáró l rajzmutatvá
nyokkal, N ém eth y  K áro ly  dr. kétszer ér pedig a term észetra jz m eg
felelőbb tan ításáró l s a rovarokról, végül S za d ilek  Já n o s  dr. „ A  v is z -  
szahódított m agyar szavakró l.“

Az évi rendes közgyűlést május hó 10-én tartottak. (L. a jegyző
könyvet.

Minden hivalkodás nélkül elmondhatjuk, hogy még a mi vi
szontagságos helyi körülményeink között, a nagy távolság s az elha- 
gyatottság daczára is, melyben intézetünk elhelyezkedésénél fogva 
vagyunk; daczára végül annak, hogy körünknek csak nyolez tagja 
vagyon, megtettünk minden lehetőt, a mit jóakarattal a mi viszonyaink 
között tennünk lehetett.

Isten áldása legyen továbbra is működésünkön.
Trsztenán, 1892. május hó 10-én.

D ortsák G yula , 
a trsztenai kör elnöke.

(A testi nevelésről.)
A szepesi kör febr. hó 2 1 -én, Lőcsén tartotta téli gyűlését. 

Jelen voltak: Both Márton elnök, dr. Demkó Kálmán, dr. Hajnóczy 
József, Halász gynin. igazgató, dr. Bauer Simon, Dénes Ferencz, 
Gebe János, Kövi Imre, Zimann János, Hadik Bichard, Miskolczy 
Arnold, Losonczy, Marcsek Andor, Kerner, Nikházy Frigyes, Förster.

Hadik Richard a testi nevelésről értekezett. Csak a szőkébb értelmű 
testi nevelésről : a tornázásról kiván szólani és e tekintetben azon alapelv
ből indul ki, hogy a testi nevelésnek az agy pihentetésében és a  test m en-
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nél több oldalú  gyakorlásában  kell állnia, minélfogva az iskolában töltendő 
idő egyenlően osztassák fel a test és a szellem gyakorlatai között. Gondos
kodjék az állam alaposan képzett tornatanárokról, kik a nevelés elveinek s 
az emberi szervezet és élettan törvényeinek módszeres felhasználásával a 
testi nevelést magasabb szempontból felfogni és keresztülvinni képesek vol
nának ; gondoskodjék ezeknek illő díjazásáról. Legyen mindenütt alkalmas 
téli és nyári tornahelyiség kellő felszereléssel; tartassanak fenn tágas játszó
terek, a melyekben különösen a n em ze ti já té k o k  műveltessenek, mint a melyek 
által beleélik magukat az ifjak a nemzeti szellembe és érzületbe. Ily játékok 
űzésére hetenként legalább két délutánt kívánna fordítani, a mit különösen 
a házi feladványok czélszerű megszorításával vél elérhetni. A játékokhoz 
csatolná a versenyfutást, versenygyaloglást, a birkózási nemeket, a gerelye- 
vetést, súlydobást, labdázást, czélbahajítást, korcsolyázást, a felsőbb osztá
lyokban a tőrvívást, és a hol lehet, az úszást és evezést. A rendszeres torna
tanítást pedig ezen játékoktól egészen külön napokon, heti 4 órában kívánja 
fentartani. Ajánlja továbbá a 2—3 napi turistikai kirándulásokat. Ezek alap
ján a czélszerűbb testi nevelés szempontjából a következőket tartja szüksé
gesnek :

1. Intézkedjék a magas tanügyi kormány, még a tananyag megszorí
tásával is, hogy a testi nevelésre az eddiginél jóval több idő fordíttassék.

2. Gondoskodjék a tornatanároknak az eddiginél jóval alaposabban és 
paedagogiai irányban való kiképeztetéséről és anyagi helyzetöknek gyökeres 
megjavításáról.

3. Gondoskodjék a testi nevelés mai igényeinek megfelelő téli és nyári 
tornahelyekről, ezek czélszerű felszereléséről és tágas játszóterekről.

4. A rendes testgyakorlásra fordítandó heti 3— 4 órán kívül legalább 
két teljes délután legyen kitűzve a játszótéren űzendő nemzeti játékokra és 
egyéb versenygyakorlatokra.

Юг. H ajnóczi szerint arra kell törekednünk, hogy az iskola 
szabaduljon meg attól a nyűgtől, melybe a német chablonszerű test
gyakorlatok a mi ifjaink testi nevelését is szorították. A rendgyakor
latok lehetnek némi befolyással a tanulók fegyelmére, de a test 
edzésére igen kevéssé hatnak közre ; fontosabbaknak ezeknél tartja a 
szabad gyakorlatokat, a melyeket egyöntetűen, egyszerre kell végez
tetni a tanulókkal. A szergyakorlatoknál okvetetlenül tekintetbe kell 
venni az egyes tanulók individuális sajátságait, erőit és azokhoz alkal
mazni a testgyakorlás módját és mértékét. Legfőbbnek tartja azonban, 
hogy ifjaink testi nevelésénél is fektessünk súlyt a nemzeti irányra; 
magyar nemzeti szellemben, magyar nemzeti motívumok alapján refor
máljuk azt, meghonosítván a nemzeti játékokat, melyeknek nyomait 
itt-ott a nép körében még megtaláljuk; ezekből kell ifjúságunk 
számára megtartani azt, a mi a kedély nevelésére jótékonyan hat és 
fejleszteni ott, hol azokat a nemzeti érzület felébresztésére, fen- 
tartására eléggé hathatósaknak nem találjuk. Egyébként hozzájárul 
előtte szóló indítványához. Miután még többen hozzászóltak a kérdés
hez, a kör magáévá teszi az értekező indítványát.

Юг. D em kó K á lm á n  összefoglalja azokat a véleményeket, melyeket 
a közelmúlt napokban a m. kir. közoktatásügyi minister által az 
„egységes középiskola“ kérdésében tartott szaktanácskozmányra meg
hívott szakférfiak nyilvánítottak és érdekes párhuzamban való csopor
tosítással kimutatja, mennyire eltérők és sokszor ellenkezők az itt
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nyilvánult nézetek. Azoknak kritikai megvilágítása után kifejti végül 
saját nézeteit; előadja azokat az elveket, melyek szerint az „egy
séges középiskola“ alakításánál el kellene járnunk, a mint azok általa 
már a „Közoktatásügyi Szemlédben ismertetve voltak.

A jövő közgyűlésre, mely Iglón fog tartatni, következő tételek 
tűzettek ki értekezések tárgyáúl :

1 . A tanári könyvtárak és a programm-értekezések ügye. 
Előadóul felkéretett Palcsó István és Losonczy.

2. A sajátlag nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolása. Előadó 
dr. Demkó Kálmán.

3. A leányok középfokú tanítása. Előadó Décsey Janka, felsőbb 
leányiskolái tanítónő.

D r . H a jnóczi indítványozza, hogy a helyi körök hivassanak 
fel, hogy a középiskolai tanároknak méltányosabb rendfokozatba való 
sorozásáról értekezzenek és értekezéseik eredményét egy rendkívüli 
közgyűlés elé terjeszszék.

A kör magáévá teszi ez indítványt; felkéri dr. Demkó Kálmánt, 
hogy ezen rendkívüli közgyűlésen e tárgyban referáljon és egyszers
mind elhatározza, hogy a központ utján az egyes körök felhivandók 
ugyanazon kérdés tárgyalására.

N ik h á z y  F rigyes , a kör jegyzője.

A „Szepesi KÖr“-nek 1892. évi május hó 29-én Iglón tartott 
gyűlése. Jelen voltak: D u n a y  F erencz, főigazgátó mint vendég, B oth  
M árton  elnök, dr. D em kó K á lm á n , dr. H a jnóczy  Jó z se f, H a lá sz , 
dr. B a u er  S im o n , F ischer M ik ló s , Décsey Ja n k a , E ördögh-H oltzinger  
H ona , H ozsek M ária , Thom a  felsőbb leányiskolái tanítónők, A rá n y i  
A n ta l, H a d ik  B ichárd , Z im a n n  János , G uhr M á rto n , K öv i Im re , 
Greyer G yula , M ortenson, K erner, M arcsek A n d o r , N ik h á z y  F rigyes , 
L osonczy , V andrák G yula.

Első eló'adó Décsey Ja n ka , felsőbb leányiskolái tanítónő, ki „A 
leányok középfokú tan ítá sá ró l“ értekezik. Nagy szorgalommal kidolgozott, 
mély érzéstől áthatott és fenkölt gondolatokat tartalmazó előadásának ered
ménye gyanánt a kör következő pontokat teszi magáévá: 1. A középfokú 
leányiskolák kettéválasztása nem szükséges ; e leányiskolák maradjanak úgy, 
mint eddig voltak, tehát a szellemi munkás leánya a testi munkás leányá
val egy iskolában tanulhat; az együttes tanulás mindkettőre a legjobb 
hatással van. 2. A középfokú leányiskolák részére több Ízben átdolgozott és 
gyakorlatilag kipróbált ,.Szervezetiben kijelölt tananyag változatlanul fen- 
tartandó, mert az eredmény a tanítás módjától függ; kívánatos, hogy min
den középfokú leányiskolával kapcsolatban egy női ipartanműbely állíttassák 
fel, hol a tanulók a felső ruha- és fehérnemííek varrását elsajátíthatnák.
3. A tanítás folyamának hat évre kell terjednie. 4. A tanerők közűi legalább 
kettő egyetemi képzettséggel bírjon; a többi polgári iskolai képzettséggel.
5. Tanerőkul férfiak és nők vegyesen alkalmazhatók. 6 . Az eddig nélkülözött 
törvények megalkotására égető szükség van. E tételek elfogadása mellett a 
kör felkéri az egyesület ,,Közlöny“-ének szerkesztőségét előadó tartalmas 
értekezésének közzétételére.
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Losonczy Lajos, gymn. tanár felolvasást tart „A program úi-értekezé
sek ügyéről ; nagy gonddal kidolgozott előadásának főbb irányelveit a követ
kezőkben foglalja össze: 1. A programm-értekezések czélja a nevelő iskolát 
feladatában támogatni; hogy ezen czéljukat elérjék, kell, hogy azoknak 
tárgya az olvasó közönség: a tanulók, tanárok és szülök igényeihez legyen 
mérve. 2. Az értekezések tárgyát vehetjük az egyes szaktudományokból, 
legyen az akár az iskolában röviden érintett tárgynak bővebb fejtegetése, 
akár valamely tárgyegységnek iskolai tárgyalása ; lehet továbbá a programm- 
értekezés tárgya : a szülők és iskola közti viszonynak a tanulók érdekében 
való megvilágítása; jó tanácsok, útmutatások a tanulók részére; végül 
helyi érdekű értekezések pótolhatják az általánosabb érdekűeket. 3. Felelje
nek meg azok az irálytan minden követelményének.

A harmadik felolvasó. Palcsó István , megjelenésében akadályoztat
ván, beküldte dolgozatát: „A ta n á r i  kö n yv tá ra k ''-ról. A kör a következő 
gyűlésre halasztja e kérdés tárgyalását. — A Pozsonyban tartandó egyete
mes gyűlésre a kör részéről képviselőkul kiküldetnek : Fischer M iklós. K övi 
Im re. — Választmányi tagokul ajánltatnak: H alász Zsigm ond, F ischer 
M iklós és Losonczy Lajos. — Tételekül ajánltatnak a köröknek: 1. A 
tanulók vándorlása. — 2. A leányok középfokú tanításának törvényhozás 
útján való rendezése. — A kör elnökéül újból megválasztatott: Itóth  
M árton , jegyzőjéül: N ik h á sy  Frigyes. — A gyűlés után a szép számban 
összegyűlt tagok kirándultak Iglófüredre, a hol kedélyes együttlétben töltöt
ték a délutánt.

N ik h á z y  F rigyes, jegyző.

(A leányok középfokú tanitása.)

A brassói kör folyó év február hó 28-án tartotta ez évi ne
gyedik rendes ülését, melyen a leányok középfokú tanításának kérdése 
tárgyaltatott. A kérdés előzetes tanulmányozását Geöcze Sarolta polg. 
leányiskolái h. igazgatónő vállalta el Felolvasásának lényegét a követ
kezőkben foglaljuk össze :

Geöcze k. a. felolvasása bevezető részében a hazai leánynevelési 
állapotok felett tartván szemlét, érdekesen világítja meg hazai viszonyaink 
közt a nő helyzetét s a nőnevelés mai állapotát fejtegetvén, kimondja, hogy 
az semmiesetre sem kielégítő. A központ által kitűzött kérdésre térvén át, 
hazai állapotainkra való tekintettel megállapítja, hogy a polgári és felsőbb 
leányiskolára való tagozás nemcsak hogy a mai demokratikus irányú tár
sadalmi viszonyok közt nem helyes, de anyagi szempontból sem ajánlatos, 
ilyformán párhuzamosan mindenfelé mindkét fokú iskola felállítása válván 
szükségessé. Egységes iskolát ajánl tehát, s ez, véleménye szerint, nem 
lehet más, mint a hatosztályú felsőbb leányiskola. „A polgári leányiskola 
tökéletlen, u. m.: mert a gyakorlatiasság örve alatt növendékeit nem részel
teti teljes kiképzésben, ép abban a korban bocsátván el őket, melyben 
elérkeznék az ideje annak, hogy bennük a par excellence nőies vonások 
a neveléstani, lélektani ismeretek közlése által kifejlesztessenek s így elő
készíttessenek női hivatásukra s az életre“. A hatosztályú felsőbb leány
iskolát mindenkép megfelelőbbnek tartja, ha benne a luxus tárgyak csak 
facultative taníttatnának s helyettük a női hivatásra előkészítő tantárgyak, 
ú. m. lélektan, neveléstan, egészségtan s a női jellemre fejlesztőleg ható
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aesthetika és irodalom intensivebben taníttatnék. A tantárgyak mai beosz
tását egyébkép helyesnek tartja, de a hatosztályú leányiskola felső három 
osztályában az óraszámot szinte felére redukálandónak véli. Az ily felsőbb 
leányiskolákban alkalmazandó tanárok képesítését nem tartja oly lényeges
nek ; a helyett inkább azt kívánná, hogy a mennyiben lehetséges, a meg
választásnál a valódi műveltségre, gyöngéd érzésre s ép kedélyre legyenek 
figyelemmel, mert főleg leányoknál, legtöbbször ezektől függ a tanítás 
sikere. Nőket és férfiakat vegyesen kell alkalmazni, azon megszorítással 
azonban, hogy az osztályok vezetése, legalább a felsőbb osztályokban, 
nőkre bizassék. Ezek után javaslatait a következőkben foglalja össze és 
terjeszti a kör elé : 1. A középfokú leányiskolák kettéválasztása nem szük
séges. Egységes leány-középiskola gyanánt megmaradhatna a mai felsőbb 
leányiskola. 2. A jelenlegi tantervbe felvett tantárgyak megmaradhatnának, 
azon megjegyzéssel, hogy a luxustárgyak, u. m. a franczia, angol nyelv 
és zene facultativvé lennének teendők, sőt a helyi viszonyokhoz képest, 
valamely hazai nemzetiség nyelvével volnának helyettesíthetők. 3. A tanulás 
folyamának — a felső osztályokban nagyon redukált óraszám mellett — hat 
évre kellene terjednie. 4. A tanerők megválasztásánál, mely legalább oly 
fokú képzettségű, mint a minőt a jelenlegi nőtanítóképző nyújt, az 
egyéniség is legyen irányadó. 5. Tanerőkul nők és férfiak vegyesen alkal
mazandók. azonban a felsőbb osztályok vezetése okvetlenül nőre legyen 
bízva. 6 . Más törvény szüksége csak annyiban forog fenn, a mennyiben a 
középfokú leányiskolák egységét csakis törvény utján lehet kimondani.

Az e tételek felett kifejlődött élénk eszmecsere, melyben részt- 
vettek Walther Béla, Rombauer Emil, Hoffmann Frigyes dr., Tamási 
István, Orbán Ferencz tagtársak, végeredményében azzal végződött, 
hogy a kör általában hozzájárult Geöcze Sarolta tagtársnő előterjesz
téséhez azon módosítással azonban, hogy a 3. ponthoz csatoltassék 
hozzá „és a felsőbb osztályokban a helyi viszonyoknak megfelelő 
gyakorlati kurzusok volnának felállítandók“ (Rombauer), a 4. ponthoz, 
melynek végső része gyakorlatilag csaknem kivihetetlen, adassák hozzá 
„a mennyiben lehetséges“.

D r. Kőröst/ György, a kör jegyzője.

(Az egységes középiskola.)

Csurgói kör. (E n d re i Ákos értekezésének kivonata 1. 712— 713.1)
Mielőtt magára a tulajdonképeni thómára térne, röviden jelzi azon 

fontosabb tanügyi mozgalmakat és intézkedéseket, melyek a középiskolai 
törvény létrejötte óta ez irányban fölmerültek, mert a kilencz év tapaszta
lataiból akarja az egységes középiskola szervezetét construálni. Fölemlíti 
első sorban a túrterhelési vita eredményeit: a tanítás lehetőleg az iskolai 
munkásságra szorítkozzék, minden tárgyból gondosan eliminálandó a nem 
lényeges anyag, a módszer könnyítendő, a rokon tárgyak lehetőleg egy 
kézben legyenek. Áttér ezután az iskolai egészségügy javítását czélzó moz
galomra s a következő főbb kívánságokat és intézkedéseket registrálja : 
az elméleti tanítás heti óramaximuma redukálandó, elméleti tanításra csak 
a  délelőtti órákat kellene fordítani, a tornatanítás szabadabb irányban
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bővítendő, az iskolákat játszóterekkel kell ellátni, az iskolaorvosi intézményt 
mindenütt kötelezővé kell tenni, az egészségtannak is helyet kell szorítani 
a középiskolai tantervben. Majd a nemzeti irány intensivebb ápolásáról szól 
fa hazai történelem, földrajz és irodalom behatóbb tanítása, a világtörténe
lem keretében a hazai történetre több idő fordítandó, az első évben idegen 
nyelv ne taníttassák, iskolai ünnepélyek, önképző kör). Röviden érinti 
ezután a la tin  nyelv kérdését és a görög nyelvi vitát s ezekkel kapcsolat
ban a latin nyelvnek mint rendkívüli tárgynak tanítását a reáliskolákban 
s az u. n. görögpótló tárgyat a gymnasiumokban, mint úgyis eléggé ismert 
tényeket s constatálja, hogy a szakférfiak többsége a classikai tanítás 
szükebb körre szorítása mellett nyilatkozott. Áttér ezután azon javaslatok 
ismertetésére, melyek értelmében egyes tárgyakat intensivebben kellene tan í
tan i a középiskolában: a földrajz felveendő önálló tárgyul a magasabb 
osztályokba is, a rajz minden középiskolai tanulóra kötelezővé teendő, a 
világtörténelem érettségi vizsgálati tárgyul deklarálandó, egészségtan, gyors
írás, ének, kézimunka, könyvvitel. Végül fölemlíti azon kívánságokat is, 
melyek a középiskolák szervezetére és más iskolákhoz való viszonyára  nézve 
fölmerültek: a tanárképzést az egyetemre kell bízni s több középiskolát 
úgy berendezni, hogy a tanárjelöltek gyakorlati képzésére alkalmasak 
egyenek; az évvégi vizsgálatok és az osztályozás úgy reformálandó, hogy 
amaz ne csak külső formaság, emez pedig ne csak hiúság legyezője legyen; 
az előkészítő osztályok és felvételi vizsgálat kérdése; a gymnasiumok túl- 
tömöttségének megakadályozása a reál- és polgári iskolák néptelenségével 
szemben; a korai pályaválasztás hátrányai.

Mindezek alapján a következőképen véli előadó az egységes közép
iskola szervezését legmegfelelőbben kivihetőnek.

Legyen az egységes középiskola teljesen egységes, kilencz osztálylyal. 
A négy alsó osztály pótolja a mai algymnasiumot, alreáliskolát és polgári 
iskolát. Az 5. és 6. osztály készítsen elő ugyanazon pályákra, melyekre 
ma a polgári iskola és a középiskola hat alsó osztálya s ezeken kívül még 
az önkéntességi iskolára és a két évfolyamúvá fejlesztendő postai, távirdai 
és vasúti tanfolyamra. A teljes középiskola, melynek három felső osztályában 
a tanuló akár görögöt, akár francziát tanulhat, legyen a tudomány- és 
műegyetem minden facultásának előkészítője, azzal a megszorítással, hogy 
a ki papi vagy classika-philologiai pályára szándékszik lépni, annak a görö
göt kell választania. Szigorú szó- és Írásbeli vizsgálat csak a 4., 6. és 9. 
osztály végeztével tartandó, a többi osztályok végeztével a klassziíikáló 
szigorlatok is elegendők. Kalkulusjegyek: megfelelő, javíthat, ismétlésre 
utasíttatik. A négy elemi osztályból minden tanuló felvételi vizsgálat nélkül 
felvehető az első osztályba. A vegyes ajkú vidékeken előkészítő osztályok 
szervezendők, melyek a népiskola 3. osztályából kapnák növendékeiket s 
őket főleg a magyar nyelv gyakorlati elsajátítására vezetnék. Az alsó négy 
osztályban a tantárgyak csoportosíthatása szempontjából polgári iskolai taní
tók, az öt felső osztályban középiskolai tanárok alkalmazandók. A heti 
óraszám maximuma az elméleti tárgyakból 24. Elméleti tárgyak tanítására 
csak a délelőtti órák fordíthatók.

Tantárgyak. Elméletiek : hittan 1—9, magyar nyelv 1—9, német 
nyelv 3—9, latin nyelv 5—9, görög vagy franczia nyelv 7—9, történelem 
1—9, földrajz 1—5, természetrajz egészségtannal 1, 2, 4—6 , természettan 
és vegytan 3, 4, 7—9, szám- és méréstan, könyvvitellel 1—8 . Művészeti 
tárgyak és ügyességek. Kötelezők: rajz 1—9, szépírás 1, 2, torna 1—9, 
ének 1—9. Nem kötelezők, de ingyenesek: gyorsírás 3—6, kézimunka 1—9.

A tanterv vázlata az egyes tárgyakból.
M agyar n ye lv: I. o. 7 ó. Olvasmányok : hazai történelem a mohácsi 

vészig, hazai nép- és földrajzból az Alföld és a Dunántúl, népmesék, regék, 
rokon tárgyú költemények, Arany és Petőti élete, görög-római regék. (Ol
vasmány-tárgyalásra nagyobb gond.) Nyelvtanból teljes alaktan. Helyesírási



840

és könnyebb irálygyakorlatok. — II. o. 7 6 . Olvasmányok: a hazai tör
ténelemből a mohácsi vésztől 1867-ig, a hazai földrajzból a Felföld és Erdély, 
népmondák, költemények szépprózában, Tompa és Vörösmarty élete, képek 
a görög-római történetből, a prózai olvasmányokkal rokon tárgyú költemé
nyek. Nyelvtanból a mondattan. Helyesírási és irály gyakorlatok. — III. o. 
4 ó. Gyakorlati irály- és verstan (mint a mai polgári és felsőbb leányisko
lák III. osztályában). Olvasmányok az inductive tárgyalandó elméleti rész 
és az osztály történelmi és földrajzi tananyagának megfelelően. Arany 
Toldija. írásbeli gyakorlatul ügyiratok, levelek és az olvasmányok köréből.
— IV. o. 4. ó. Rövid irodalomismertetés műfajok szerint, mint a polgári 
leányiskolák megfelelő osztályában, a legkiválóbb magyar költők, szónokok 
és tudósok rövid életrajza, hosszabb költői művek tartalma szépprózában. 
Könnyebb szabad dolgozatok és reproductiók. — V.. VI. o. 4—4 ó. A 
hazai irodalom kiválóbb és könnyebb müveinek beható olvasása a rheto- 
rikai, poétikai és irodalomtörténeti elemi ismereteknek alkalomszerű bővíté
sével. írásbeli dolgozatok különböző tantárgyak köréből. — VII—IX. o. 
4—4 ó. Nehezebb irodalmi művek részint az iskolában részint otthon, ki
terjeszkedve a görög, angol és franczia irodalom remekműveire is. Ezen
kívül a VII.-ben a magyar nyelv rendszere, a VIII.-ban rövid Írásművek 
elmélete, a IX.-ben az irodalomtörténet összefoglalása az ismert irodalmi 
művek alapján. Nehezebb szabad dolgozatok.

Ném et nyelv. III. o. 5 ó. Az iskolában szemlélhető tárgyak és szem
léleti képek alapján beszédgyakorlat könyv és Írás mellőzésével, direkt 
módszer szerint. — IV. o. 5 ó. A beszédgyakorlat folytatása mellett olva
sás és Írás és olvasmányok alapján a nyelvtan elemei. — V—VI. o. 4—4 ó. 
Prózai és költői olvasmáok ólvasása s tartalmuk elmondása németül, a 
nyelvtani ösmeretek alkalomszerű bővítése, Írásbeli reproductiók és köny- 
nyebb szabad dolgozatok. — VII.—IX. o. 2—2 ó. A német irodalom kivá
lóbb müveinek olvasása és ismertetése német nyelven, iskolai és házi olvas
mányok, szavalatok, szabad dolgozatok.

L a tin  nye lv: V. o. 4 ó. Inductiv módon az alaktan eleméi, a kivé
telek betanulása és a magyarból latinra fordítás mellőzésévől. — VI. o. 
4 ó. Hasonló módon a mondattan. — VII.—IX. o. 3—3 ó. A ma is olvasott 
auctorok; a grammatizálás és írásbeli gyakorlatok mellőzésével. Praeparálás 
az iskolában.

F ranczia  n y e lv : VII o. 4 ó. Olvasmányok alapján a nyelvtan elemei.
— VIII. o. 4 ó. Könnyebb prózai olvasmányok, tartalomelmondással. —
IX. o. 4 ó. Nagyobb költői művek és tudományos próza.

Görög nyelv: VII. o. 4. ó. Az Odyssea alapján a nyelvtan elemei.
— VIII. o. 4 ó. Az Odyssea folytatólag és Xenophon. — IX. о. 4 ó. Ho- 
meros és Plato.

Történelem: I. o. 2 ó. Magyarország történelme a mohácsi vészig. — 
II. o. 2 ó. A mohácsi vésztől 1867-ig. — III. o. 2 ó. Az ókor nevezetesebb 
eseményei. — IV. o. 2 ó. A közép- és újkor nevezetesebb eseményei, tekin
tettel hazánkra. — V.—VI. o. 2—2 ó. Magyarország oknyomozó története.
— VII. o. 3 ó. Az ókor története, különös tekintettel a mivelődési viszo
nyokra. — VIII. o. 3 ó. A középkor története, különös tekintettel a mivelő
dési viszonyokra és hazánkra. — IX. o. 3 ó. Hasonló irányban az újkor 
története.

F öldra jz : I. o. 3 ó. Térképolvasás. Magyarország földrajza. — II. o. 
3 ó. Európa földrajza és a természettani földrajz elemei. — III. o. 2 ó. 
Ázsia és Afrika s a csillagászati földrajz elemei. — IV. o. 2 ó. Amerika 
és Ausztrália s a felfedezések története. — V. o. 2 ó. Magyarország, Európa 
és Amerika politikai földrajza. — A felsőbb osztályokban a politikai 
földrajz a történelem keretében, a természettani és csillagászati földrajz, 
pedig, mint a physika egyik önálló szakasza, ismétlendő. — Mindenütt 
térképolvasás, szemléleti képek, útirányok, kirándulások.
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T e rm é sze tra jz . I. о. 2 ó. Hazai állatok és növények. — II. o. 2 ó. 
Külföldi állatok és növények, legelemibb rendszerezés. — IV. o. 3 6 . 
Ásványtan vegytani alapon, rövid kőzet- és földtan. — V. o. 2 ó. Rend
szeres növénytan. — VI. o. 4 ó. Állattan, embertan, egészségtan.

T erm é sze tta n . III. o. 3 ó. Á természettan elemei könnyű kísérletek 
és egyszerű megfigyelés alapján. — VII—IX o. 3—3 ó. A szorosb érte
lemben vett physika, cosmographia és chemia fontosabb részei kísérletekkel, 
a mathematikai képleteknek lehetőleg mellőzésével.

S zá m - és m érés ta n . A geometriának számítási része a számtanhoz, 
technikai része a rajzhoz csatolandó. — I. o. 4 ó. Alapmíveletek egészekkel 
és törtekkel. Pont, vonal, háromszög, négyszög. — II. o. 4 ó. Viszony, 
arány, egyszerű hármasszabály, százalékszámítás. Sokszög és kör. — III. o. 
3 ó. Összetett hármasszabály, kamatszámítás. A testek mérése. — IV. o. 
3 ó. Komplikáltabb kamat- és százalékszámítás. Egyszerű könyvvitel.

P h ilo so p h ia . VII. о. 2 ó. A lélektan elemei. — VIII. o. 2 ó. Logika —
IX. o. 2 ó. Ethika.

M ű v é sze ti  tá rg y a k  és ü gyességek . Rajz, mint a mai gymnasiumban 
az u. n. görögpótló iránynál I—IX. 2—2 óra. — Szépírás I—II. 1—1 óra. 
— Torna, nagyobb tért engedve a tornajátékoknak és ügyességeknek 
(korcsolyázás, úszás) I—IX. 3—3 óra. — Ének. I—IX. 1—1 óra. — Gyors
írás III—VI. 1—1 óra. — Kézimunka I—IX. 2—2 óra. — Ez utóbbi két 
tárgy facultatív, de ingyenes.

Ó ra szá m o k  az egyes o sz tá ly o k b a n  az elméleti tárgyakból: I—II. 20, 
H I -IV. 22, V—VI. 23, VII-IX. 24. ; a művészeti tárgyakból: I—II. 6—8 ,
III—VI. 6—9, VII-IX. 6 - 8 .

Ó raszám ok  az egyes tárgyakból: hittan 16, magyar 42, német 24, 
latin 17, franczia 12, görög 12, történelem 21, földrajz 12, természetrajz 13; 
természettan 12, szám- és méréstan 28, philosophia 6 .

A beszterczebányai tanári kör rendes havi ülésést folyó évi 
április 7-én tartotta.

A tanári fizetés kérdésének megbeszélése után a kör Czigler I .  
köri tag „A középfokú leányiskolák reformjához“ czimü értekezését 
folytatólagosan tárgyalta.

Az általános vitában a kör majdnem minden tagja vett részt. 
M arcsits 1. nem tart szükségesnek olyan felsőbb leányiskolát, mely a 
tudományos műveltséget nagyobb fokban adja. Szerinte különbséget 
kell tenni a társadalmi és tudományos műveltség közt, az elsőről azt 
hiszi, hogy a mostani felsőbb leányiskola úgy neveli a leányt, hogy 
ez úgy későbbi hivatásának, mint a társadalmi követelményeinek meg
felel ; az utóbbit illetőleg kimondja, hogy ennek szükségképeni követ
kezménye volna a női emancipatio. Jurkov ich  E . a szervezendő leány
iskolában nagyobb súlyt akar fektetni a kézi munkára és a zenére, 
mely két tárgy jelenleg nagyon is mostoha sorsban részesül. K ú n  I. 
arra nézve, hogy a felsőbb leányiskola csak ott legyen, a hol már 
meg van a polgári leányiskola, nem ért egyet az előadóval. Szerinte 
ez a kor szellemével is ellenkezik; különben minden osztálynak kel
lene egy ilyen iskolát felállítani. Petricskó I. ezen elvből indul ki, 
hogy a mennyiben a leány legfőbb czélja, hogy jó anya legyen, a 
leány nevelését első sorban vallás-erkölcsi alapon akarná eszközölni.
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Az észbeli tehetségnek fejlesztése mellett a kedély és szív neve
lésére is szeretne hatni. B la n á r  Ö. elismeréssel adózik az előadónak, 
hogy oly nyíltan és férfiasán elmondta a mostani felsőbb leányiskola 
fogyatékosságát, nem tartja szükségesnek külön a felsőbb és külön a 
polgári leányiskolát. A hibát csak a „p o lg á r i“ elnevezésben látja; 
pártolja az egységes közép-leányiskolát. Sebesztha K . kir. tanfelügyelő 
bevallja, hogy midőn ő felszólal, csak elvi nézetének akar kifejezést 
adni. Az államnak feladata, hogy saját existentiáját erősbítse ; mint
hogy az államnak alapja a család, tehát a női nevelést első sorban a 
család szempontjából kell eszközölni. A mely nő nevelve van a tudo
mánynak, az nincs nevelve a családnak. Az államnak kötelessége a 
nőnek bizonyos műveltséget adni, mely megfelel a társadalom művelt
ségének. De ha egyik vagy másik leány még tudományos műveltségre 
is törekszik, adjon neki az állam módot arra, de szerezze azt magán 
úton, azaz saját költségén; az állam legfeljebb módot nyújt neki, 
hogy azt elérhesse. Tehát egyesek kedvéért nem érdemes külön, spe
ciális iskolákat emelni. Barátja egy egységes középfokú leányiskolának.

Előadó indítványának egyes pontjait illetőleg, a kör a követ
kezőkben állapodott meg:

1. Az indítvány első pontját a kör nem fogadja el, hanem egy álta 
lános műveltséget nyújtó egységes közép-leányiskola mellett nyilatkozik.

2. A második pontot egyhangúlag elfogadja.
3. Az indítvány harmadik pontját csak a 4. pont értelmében szer

vezett iskolára nézve fogadja el.
4. A negyedik pont helyett a következőket elfogadja: A mely váro

sokban a felsőbb leányiskola mellett kellő számú felső nép vagy polgári 
leányiskola is van, ott az első tanterve úgy volna módosítandó, hogy ez 
iskolákban a leány oly mérvű általános műveltséget szerezhessen, mint a 
fiú a középiskolában, de nem az állam költségén.

5. Kívánatos, hogy az iskolába felveendő tanuló korának maximuma 
is meghatároztassék.

6 . A hatodik pontot egyhangúlag elfogadja.
7. A hetedik pontot ily módosítással fogadja el : Kívánatos, hogy a

4. pont szerinti iskolát végzett növendéknek alkalom adassék, hogy nevelőnő 
képesítőt szerezhessen és felvétessék olyan tanfolyamba, mely speciálisan 
felsőbb leányiskolák számára képez tanítónőket.

F a ith  M á tyá s , a kör jegyzője.

A beszterczebanyai tanári kör évi gyűlését f. é. május 25-én 
tartotta meg. Elnök megnyitván az ülést jelenti, hogy B a b ik  J ó z s e f  
főgymnasiumi tanár s az orsz. tan. egyesület tagja körünkbe belépett, 
a mit a kör örvendetes tudomásul vett. Erre a kör jegyzője felolvassa 
a kör évi működéséről szóló jelentését, mely szerint a körnek a 
tanév végén 21 tagja van, összesen 4 rendes ülést tartott, melyeken 
6 kérdés vitattatott meg, köztük 4 nagyobb értekezés. A kör elnök-
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nek újból Petricskó Jenő  és jegyzőnek F a ith  M átyás  főgymnasiumi 
tanárokat megválasztja; vidéki választmányi tagoknak a kör B la n á r  
Ödön s M arcsics János  főgymnasiumi tanárokat és Ceigler Ig n á cz  
áll. felsőbb leányisk. tanárt ajánlja.

F a ith  M átyás, a kör jegyzője.

(A figyelemről. Művészet a középiskolában.)

A pozsonyi kör f. é. márczius hó 12-én tartott havi gyű
lésén a közgyűlés előkészítésén kívül más tárgygyal is foglalkozott. 
Az elsőt illetőleg Pirchala Imre elnök indítványozta, hogy a kör a 
közgyűlés alkalmából emlékirat félét adjon ki, a melyet az itt meg
jelenő egyesületi tagok között ingyen osztana szét, s a mely úgy a 
pozsonyi, mint a vidékről jövő kartársaknak maradandó emlékül szol
gálna. A kör elvileg elfogadta az indítványt, s az eszme további meg
beszélése, valamint a kivitel módozatainak megállapítására egy szűkebb 
körű bizottságot küldött ki, azzal a megbízással, hogy megállapodá
sairól a legközelebbi gyűlésen jelentést tegyen. Ezután Albert József 
evang. lyceumi tanár a figyelemről értekezett e czímmel: A figye
lem ről, psycho paedagogiai szem pontból. A fölolvasás eszmemenete a 
következő:

A felolvasó egy Paul Albertből vett idézettel kezdi, mely szerint 
Aristoteles maga is meg lett volna győződve, hogy 2000 év múlva az ő 
poétikai definitiói és szabályai nem érnek semmit. Ez ugyan alig hinető, 
de mindenesetre más a görög, más a shakespeari és más a modern dráma: 
valamint különböző éghajlati és talajviszonyok mellett más az állat- és 
növényvilág íb. Ez elv alapján szabad az iskolát is a kor viszonyaihoz 
képest reformálni, szabad nemzeti középiskoláról beszélni, de nem szabad 
azt állítani, hogy az „egészséges észjárású“ magyar gyereket máskép is 
kell tanítani, mint pl. a németet. A felolvasó ép azért választotta tárgyául 
jelen thémáját, mivel meg akarja mutatni, hogy ha különböző korok pae
dagogiai nézetei egyben-másban változhatnak is, de vannak a módszernek 
bizonyos psychologiai törvényei, melyek, mig más anyagból nem gyúrják 
az emberi értelmet, minden időkre érvényesek maradnak.

Áttérve a figyelemre, Albert sajnálkozik a fölött, hogy a legtöbb 
újabban megjelenő lélektan ignorálja ezt a fontos szellemi tevékenységet. 
A kik pedig hozzászólnak, inkább csak kerülgetik a kérdést, s nem 
mondják meg, hogy mit csinál az ember, mikor figyel ? A puszta rábámu- 
lás ugyanis még nem figyelem; mert valamint hiába tátjuk fel a szánkat, 
a sült galamb mégsem repül belé, ha magunk bele nem harapunk : az 
ismeret is csak akkor lesz sajátunk, ha előbb értelmünk végez rajta 
valamit, elkészítve azt a maga számára. Lotze szerint az értelemnek eme 
munkája nem más, mint az összehasonlítás. Összehasonlítani könnyű, ha 
egyszerre két benyomást kapunk •, mikor pedig csak egyetlenegy képzet 
az észrevétel tárgya, a szemléleti képet az eszméletünkben levő képpel 
vetjük össze s így állapítjuk meg a viszonyt. Minden uj tapasztalatnál az 
az első kérdésünk : van-e már lelkűnknek ahhoz hasonló ismeret a birto
kában ? Minél több analógiára hivatkozhatik a tanár is a gyermek előtt, 
annál jobban felkölti figyelmét. Ennek azonban múlhatatlan föltétele, hogy 
az analog eset, dolog vagy körülmény már eleve ismeretes legyen, mert 
különben két ismeretlen képzet között, ha csak nincs mindkettő a szem
léletben adva, lehetetlen az összehasonlítás. Innen latin alakot göröggel
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összevetni, helytelen; megfordítva helyes. Az analógiákra hivatkozhatni 
előlegesen is, utólag is. Nyelvtanításnál jobb az analog anyanyelvi alakot 
előre bemutatni, történeti tényéknél ellenben utólag említjük fel az analog 
eseményeket, s így vonjuk ki az egyező tanulságot. Minden analogia egy- 
egy oszlop, a melyhez hozzákötjük az új ismeretet, úgy hogy ha egyiktől 
előidéznék is, még mindig elég szilárdan tartja fogva a többi. Ezért jó, 
ha minden egyes tanár ki-kitér tanítás közben a rokon tárgyak rokon 
vonatkozásaira is. Ugyané szempontból helyesebb nyelvet összefüggő 
szöveg, mint különálló mondatok alapján tanítani. Analógiák, azaz rokon 
előismeretek nélkül lehát figyelmet nem ébreszthetünk. A paraszt ember 
nem tud különbséget tenni az olajlenyomat és az eredeti festmény, vagy 
Arany és Tatár Péter költeményei közt. Ebben rejlik az oka, hogy miért 
kell az iskolában a tanuló ifjúság számára mindig a legremekebb Írókat 
kiválasztanunk.

De a figyelem kezdetben igen szükkörü. A kis gyermek több 
tárgyat jelöl egy névvel, mert csak egyetlen közös tulajdonságukat veszi 
észre. Az összehasonlító nyelvészet tanúsága szerint eleintén a nyelv is 
igy járt el. Egy-egy leczkére tehát egy egész declinatiót vagy igeidőt fel
adni, ellenkezik a psychologia törvényeivel. ..Egyszerre egy egyént“, 
mondja Brassai; de nemcsak mondja, hanem követi is német és franczia 
grammatikájában.

Végül a megfigyelendő tárgynak bizonyos specialis vonatkozásban 
kell velünk lenni, hogy érdeklődésünket felkeltse. A latin tanár jól teszi, 
ha azon kezdi, hogy a magyarokat latin szerzetesek térítették meg s hogy 
ez úton sok szó került nyelvünkbe, hogy régibb irodalmunk nagy része, 
törvénykezésünk s a többi mind latin volt s hogy ennek folytán e nyelv 
tudásának még ma is nagy gyakorlati jelentősége van. A mathesis tanára 
is rá-ráutalhat egyik vagy másik egyenletnek gyakorlati jelentőségére s az 
ügyes tanár alighanem Pozsony és vidéke leírásával kezdi. A felolvasó 
jól tudja, hogy a középiskolai tárgyakat magasabb szempontból nézik az 
..Utasítások“, de a gyermeknek csakis ilyen kézzelfogható czélt lehet 
eredménynyel kitűzni.

A tanulságos és érdekes fölolvasás után hosszabb eszmecsere 
következett, a melyben a szép számmal jelenlevő tagok csaknem 
mindegyike részt vett, a kik mindnyájan helyeselték az előadó nézeteit; 
csak a részletekben tért el egyik-másik tagnak véleménye az elő
adóétól.

A f. é. ápril 2-án tartott gyűlésen a kör mindenek előtt a 
közgyűlést illetőleg elhatározta, hogy fel fogja kérni Y aszary  Kolos 
esztergomi érsek-primás ő eminentiáját, hogy a közgyűlés és a rende
zendő tankönyv- és tanszerkiállitás helyiségeiül itteni palotájának 
néhány termét átengedni szíveskedjék. Egy, szintén a közgyűlést illető 
nagyfontosságú és néhány kisebb ügy letárgyalása után A lbrecht János, 
kir. kath. főgymn. tanár tartott felolvasást e czímen: M űvészet a  
közép isko lában .

A felolvasó fölemlítvén azokat a paedagogiai munkákat, a melyek 
a művészettel foglalkoznak, feladatául kitűzte, hogy kimutassa, hogyan 
lehetne a fennálló tanterv keretén belül a művészeti oktatást egységessé 
és a mostaninál behatóbbá és eredményesebbé tenni. Magát a tárgyat 
külön-külön a költészet, zene, festészet, szobrászat és építészet szempont
jából fejtegeti. A képzőművészetekről általánosságban szólva, nézete szerint 
mindenekelőtt megfelelő művészeti múzeumokra, illetve a meglevőknek ily 
irányban való kiegészítésére van szükség. A részletekre nézve: A költészet
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tanításánál kevés kivánni valót talál. Az előadás művészetének ápolását 
az önképzőkör feladatának tartja. A színházlátogatás szintén elősegítheti 
az utóbbi czél elérését, de mind erkölcsi, mind művészeti szempontból szi
gorú ellenőrzést kiván meg. A zene tanítása érdekében kívánatosnak 
tartja, hogy minden középiskolában énekkör és zenoegyesület szervez- 
tessék, melyek mindegyikének a dal és az instrumentális zeneszerzés tör
téneti fejlődésének bemutatása legyen a feladata, úgy az istentisztelet, 
mint az iskolai ünnepek alkalmával. Az ének- és zenetanár tanítványainak 
és a hallgatóságnak adja meg a szükséges művelődéstörténeti és életrajzi 
magyarázatokat. Alkalmilag elő kellene adni az irodalmi és történelmi 
tanítással összefüggő darabokat (hegedűsök nótái, kuruczdalok, Szózat, 
Marseillaise, Grenadiere, Erlkönig stb.). A hangversenyek és komoly szín
házi zene meghallgatását szintén lehetne ajánlani, de úgy, hogy azokat a 
zenetanár előzetesen megmagyarázza. Templomban, az orgonán, csak 
kiváló szerzők szerzeményei adassanak elő. A festészet behatóbb tanítására 
sok és minél tökéletesebb utánzatot kell a muzeum számára megszerezni 
és minden alkalmat felhasználni, hogy megmutassuk a tanulóknak a nagy 
mesterek müveit. A hittanár mutassa meg a bibliai oktatás körében a 
szent tárgyú képeket; a philologus a mythologiai tárgyúakat; a történet- 
tanár a históriai vonatkozásúnkat. A helybeli múzeumokat a tanulók a 
tanár kíséretében látogassák meg s a tanár adja meg a szükséges magya
rázatokat. Kisebb városokból lehet művészeti kirándulásokat tenni oly 
helyekre, hol gazdagabb gyűjtemények vannak. A szobrászat termékeinek 
megismertetésén is több tanár fáradozzék ; a rajztanár, továbbá a hit
tanár, a ki a szobrászat szent tárgyú termékeit bemutathatja ; a történet 
tanára, a ki hires emberek mellszobrait ismertetheti; a tornatanító, a ki 
a testgyakorlatra vonatkozókat magyarázhatja. Az építészet remekeinek 
egyes részeit amúgy is rajzolják, a rajztanár tehát ne mulaszsza el az 
épületeket egészükben bemutatni. A földrajz tanára az előforduló váro
soknál említse meg a kiváló építészeti műremekeket és ha lehet, mutassa 
is meg azokat. A helybeli műemlékeket a tanár kíséretében nézik meg 
a tanulók.

A művészeti tanítás rendszeresítésére ajánlja fölolvasó, hogy a tanár- 
testület csináljon tervezetet, mely megszabná minden tanárnak a feladatát; 
alkalmas táblázat pedig állandóan tüntesse föl, hogy melyek a már bemu
tatott tárgyak, hogy a történelem tanára, a ki hivatva volna, hogy az 
egyes tanárok művészeti oktatását rendszeresítse, mindig tájékozódhassák, 
hogy mit hallottak és láttak már a tanulók. Az ifjúsági könyvtárak szá
mára szereztessenek meg mütörténeti munkák, művészek életrajzai stb., 
az egyes tanárok pedig gondoskodjanak, hogy a tanulók azokat valóban 
olvassák is.

Az érdekes és nagy figyelemmel meghallgatott fölolvasás után elnök 
köszönetét mondott a felolvasónak, mire a gyűlés véget ért.

D r. S chönv itzky  B erta la n , a kör jegyzője.

A fiumei kör f. év május 18-án tartotta záró gyűlését. E gyűlé
sen mindenekelőtt Fest Aladár, a kör elnöke tett jelentést a tanári 
fizetések rendezése ügyében tartott nagybizottsági gyűlés lefolyásáról, 
melyben, mint a fiumei kör megbízottja, e kör tagjainak anyagi érde
keit védelmezte. A gyűlés egyhangúlag köszönetét szavazott az elnök
nek önzetlen fáradozásaiért. Ezután ugyancsak Fest Aladár foglalta 
össze azon felolvasások és tárgyalások eredményét, melyeket e kör 
tagjai „a nem ze ti irá n y  megfelelőbb ápolása a sa jáüag  n em ze ti tár-
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g y a k b a n “ czímíi tétel tárgyában két éven át tartottak. Erre nézve a 
következő pontokat jelöli k i:

I. A nemzeti irány ápolása középiskolai oktatásunkban elsőrendű 
paedagogiai és didactikai követelmény; mennél megfelelőbben sikerül ezt 
érvényesítenünk, annál fokozottabb lesz a nevelő tanítás eredménye. II. Az 
eddiginél jobban és helyesebben volna érvényesíthető a nemzeti irány közép
iskoláinkban a jelenleg érvényben levő tanterv következő módosításaival:
1. Hazánk, esetleg monarchiánk földrajza egy egész éven át volna tanítandó.
2. A világtörténelem közép- és újkori részével a magyar történet az eddigi
nél jóval nagyobb terjedelemben szervesen egybefűzendő. III. Kivánatos a 
nemzeti szempontot a sajátlag nem nemzeti tárgyaknál is lehetőleg érvényre 
juttatni. így például: a ) a  va llá stanná l a nemzeti szentek életrajzainak s 
legendáinak ismertetése által; 6) a  la tin  nyelvnél a magyarországi latin 
szerzők munkáinak ismertetésével; c) a  ném et nyelvnél a német irodalom 
magyar vonatkozású termékeinek lehető figyelembe vételével; d) a  term észet
ra jzná l Magyarország ásványainak, faunája és flórájának behatóbb tárgya
lásával ; e) a  m enny iség tanná l a hazai viszonyokból vett példák alkalma
zásával. IV. A magyar nyelv sikeresebb tanítására nélkülözhetetlen feltételek :
1. A magyar nyelv kézi szótára az ifjúság számára. 2. Synonimák szótára.

Miután a gyűlés a felolvasó javaslatait egyhangúlag elfogadta, a 
kör jegyzője és pénztárosa terjesztették elő jelentéseiket a lefolyt 
iskolai évről. A jegyzői jelentés örömmel konstatálja a körnek újabb 
izmosodását, megerősödését. Immár nemcsak az állami, hanem a köz
ségi tanintézetek tantestületei köréből is többen léptek körünkbe, úgy 
hogy a kör tagjainak száma a most záródó iskolai év végéig 2 2 -ről 
31-re szaporodott. Az új tagok belépése által érintkezés, összeköttetés 
létesült a fiumei különböző tanintézetek tantestületei között s körünk 
általánosabb jelleget nyert, munkássága tágabbkörüvé vált. A kör 
szellemi működése kétféle irányú volt: 1. A kör gyűlésein tárgyaltat
tak a középponti választmány által tárgyalás végett kiadott, részben 
pedig a kör kebelében fölmerült paedagogiai s didactikai kérdések.
2. Nyilvános közérdekű felolvasások tartattak a müveit közönség 
számára két cziklusban összesen hét vasárnapon, felváltva magyar és 
olasz nyelven. E felolvasások főczélja volt a közvetítés a magyar és 
olasz kultúra között, hogy a magyar közönség az olasz, az olasz 
közönség pedig a magyar kultúrát megismerhesse. A jegyzői jelentés 
tudomásul vétele s a pénztáros felmentése után a kör eddigi tiszt
viselői a jövő iskolai évre is egyhangúlag megválasztattak. E szerint 
elnök Fest Aladár, alelnök Dalmartello Arthur, jegyző Szabó Samu 
és pénztáros Angheben Albin lett. A vidéki választmányi tagságra 
ugyancsak egyhangú szavazattal szintén a tavalyiakat, Fest Aladárt, 
dr. Berghoífer Józsefet és Szabó Samut jelölte a gyűlés. Végre Szabó 
Samu indítványára a gyűlés egyhangú határozattal hálás köszönetét 
szavazott Batthyány Tivadar gróf ő méltóságának, Fiume város ország
gyűlési képviselőjének, ki a fiumei m. kir. állami főgymnasium igaz
gatójához intézett levelében megígérni kegyeskedett, hogy az országos 
középiskolai tanáregyesület által a képviselőházhoz benyújtott kérvényt, 
melyben illetményeinknek méltányosabb alapon leendő rendezését kér-
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jük, behatóan tanulmányozni fogja, s minden erejéből oda fog töre
kedni, hogy óhajtásaink lehetőleg teljesüljenek. A gyűlés egyszersmind 
megbízta az elnököt és a jegyzőt, hogy a kör hálás köszönetét Batthyány 
Tivadar gróf ő méltóságának, Fiume város országgyűlési képviselőjének 
Írásban adja tudtára.

Szabó Sa m u , 
a kör jegyzője.

A KÖZÉPISKOLAI ADMINISTRATIO KÖRÉBŐL.

BÍZÓN YITV ANYH AMISITÁSOK.

1. Az alábbi concrét adatok alapján, melyeket egy kiváló jogász 
barátomnak köszönhetek, egy oly esetet kívánok ismertetni, mely 
fontosságánál fogva megköveteli, hogy a törvény hiányosságán mielőbb 
segítve legyen. Analog esetek kedvéért felkutattam tanügyi irodal
munkat s a kevés számú administrativ kézikönyveket, de eredmény 
nélkül. Csupán Csáka közöl (T. K .: XXII. 207.) egy rokon, de jóval 
ártatlanabb esetet egy gymnasiumi tanulóról, ki iskolai mulasztásait 
hamisított orvosi bizonyítványnyal akarta igazolni.

Az érdekes eset a következő: 1890. őszén a n —i g. k. főgym- 
nasiumban egy a sz— i gymnasium részéről kiállított 5. osztályú bizo
nyítvány alapján С. V. tanuló a 6 . osztályba vétetett fel. Néhány 
hónap múlva kiderült, hogy a sz—i gymnasium bizonyítványa hami
sítva van s az ennek révén folyamatba tett fegyelmi eljárás rendjén 
bebizonyult, hogy a hamisítás С. V. atyjának tudtával s közreműkö
désével és tanulótársak segélyével történt egy oly bizonyítvány-nyom
tatvány felhasználásával, melyet a sz—i gymnasium igazgatójának fia 
lopott el atyjától. Az iskolai fegyelmi hatóság a bűnös tanulót, tekin
tettel ifjú korára s korábbi jó magaviseletére, csupán a n— i gymna- 
siumból tiltotta ki A huzamos időt igénylő fegyelmi eljárás végeztével 
a közoktatásügyi ministerium az iratokat az igazságügyi ministerium- 
hoz tette át a bűnvádi eljárás folyamatba tétele végett. Ez utóbbi
1890. végén közegeinek leküldte az összes iratokat s utasította az 
eljárásra az 1879. évi XL. t.-cz. 71. §. értelmében, mely igy hang
zik : „A ki alkalmazás, eltartás vagy segélynyerés czéljából a ható
ságok vagy magánszemélyek félrevezetésére hamis útlevelet, katonai 
elbocsátó levelet, iparkönyvet, cselédkényvet, képesitvényi vagy igazoló  
b izony ítvány t készít, vagy a valódit meghamisítja, vagy ily hamis vagy 
hamisított okiratot használ, vagy ilynemű valódi, de másnak számára 
kiállított okiratot a maga részére használ: egy hónapig terjedhető 
elzárással büntetendő.“ A régi 1854-ik osztrák büntetőtörvénykönyv 
az ilyen cselekedetet helyesebben csalásnak minősíti s börtönnel bün
teti. Ezzel szembe állítandó az 1878. évi V. t.-cz. 391. §., mely a 
m arhalevél hamisítását közokirathamisításnak minősíti s 5 évig tér-
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jedhető börtönnel bünteti. Az idézett 71. §. értelmében tehát, a ki 
képesítő bizonyítványt hamisít, nem követ el bűntényt vagy vétséget, 
hanem csupán kihágást. A kihágás azonban 6 hó alatt megszűnik 
büntethetővé lenni s így a fenforgó esetben a bíróságok az eljárást 
elévülés czímén megszüntették.

A képesítési bizonyítványok a törvény világos rendelkezése sze
rint a közokiratok alól ki vannak véve, sőt legfőbb ítélőszéki ítélet
ben az érettségi b izony ítvány m egham isítása  is csupán kihágásnak lett 
minősítve. Miután ezen etetekben az elévülési idő is igen rövid, nálunk 
könnyen megtörténhetik, az, hogy valaki hamisított bizonyítvány alap
ján felsőbb képesítést nyer és ez büntetlen marad, világos kárára 
azoknak, kik az alsóbb képesítés megnyerésére szükséges s tetemes 
áldozatokat meghozták.

Miként volnának az ilyen súlyos visszaélések megakadályozha
tok ? A Kendtartás 6 . §-ának 2. és 3. pontja igen helyesen rendeli 
el, hogy más középiskolából jövő növendékek csak akkor vehetők fel 
a következő osztályokba, ha az általuk elhagyott tanintézet okmá
nyaival (bizonyítvány és évi értesítő) felszerelve jelentkeznek. Erélyesebb 
megtorlás végett azonban a közoktatás érdekében még kívánatosnak 
tartanám, hogy a közintézetek által kiállított képesítési bizonyítványok 
közokira toknak  minősíttessenek, miután ezeknek meghamisítása a meg
érdemelt súlyosabb büntetéssel sujtatik egyfelől, mig másrészt az 
elévülési idő is sokkal hosszabb, (5 év). Miután azonban ez idő szerint 
még a fennálló törvényekkel kell számolni, feltétlenül szükséges, hogy 
a közoktatásügyi kormány gondoskodjék arról, hogy hasonló esetek
ben az iskolai hatóságok jelentésüket a bírósághoz a hat havi elévülési 
időn belül tegyék meg, illetőleg, hogy a fegyelmi eljárás minden eset
ben gyorsíttassék s ha rövid időn belül be nem fejezhető, a fegyelmi 
eljárás elrendelésével egyidejűleg eszközöltessék a feljelentés az ille
tékes bíróságnál. Ezen eset egyszersmind igen tanulságos az igazga
tókra s őket a nyomtatványok kezelése s ellenőrzése tekintetében 
nagyobb óvatosságra intheti, mert a R. 54. §. értelmében az igazgató 
az intézet tudományos és fegyelm i ügyeinek vezetője és ellenőrzője, s 
arról első sorban felelős. Hogy a felhozott esetben az igazgatót s a 
bűntényben közvetlenül részes fiát valamint az orgazda apát érte-e 
megtorlás, arról nincsen tudomásom.

2. A bizonyítványhamisításnak egy másik, végítéletében a fenti
vel ellenmondó esetét olvastam a Pester L lo yd  1891. április 7-diki 
számában. L. H. a bittsei polgári iskola 3. osztályában 1888/9-ben 
megbukott, s hamisított bizonyítványnyal a turócz-szt.-mártoni polgári 
iskola 4. osztályába minden akadály nélkül felvétetett. Az igazgatóhoz 
érkezett jelentés folytán, ez az ügyet megvizsgálta s döntés végett a 
közoktatásügyi ministeriumhoz terjesztette fel, mely az ügyet a bün
tető bíróságnak adta át. Az ítélet L. H. tanulót okm ányham isítás  
miatt négy napi fogságra s a költségekben marasztalta el s az ítélet 
azonnal jogérvényre emelkedett. A büntetőtörvénykönyv 84. ez. értei
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mében a korlátolt büntetőjogi beszámítás a 1 2 . életévtől a 16-ig tart 
s a rendes büntetőjogi beszámítás csak ezen koron túl kezdődik.

A fölvetett kérdés tisztázását nagyban elősegítené az, ha a tan
ügyi kormány hasonló eseteket a tanügyi sajtó révén nyilvánosságra 
hozna s végleges miheztartás végett szabályozó rendeletet bocsátana ki.

(Eger.) K em ény Ferencz.

ÁTLÉPÉS A GÖRÖG-HELYETTES TANFOLYAMRA.

Az alábbiakban egy eset alkalmából fel kívánom hívni a figyel
met a görög nyelvet pótló tantárgyakról szóló törvény, rendeletek és 
utasítások némely pontjára. Hasonló eset még ezután is fordulhat elő, 
azért érdemes vele foglalkozni.

Az eset ez. Egy V. oszt. tanuló októberben észre veszi, hogy 
a görög nyelvvel nem boldogul, azért a helyettes tantárgyakat akarja 
folytatólag tanulni. A főtanhatósághoz czímzett kérvényét beadja, és a 
tanártestület, mivel közelebbi irányadó útbaigazítást erre nézve nem 
talál, egyszerűen felterjesztette.

Már most a főtanhatóság vagy megengedi az átlépést, vagy nem. 
Ha megengedi, teheti ezt hivatkozással az 1890. évi XXX. t.-cz. szelle
mére, szándékára. A törvény t. i. azért készült, hogy a gymnasiumot 
görög nyelv tanulása nélkül is végezhesse a tanuló, a nélkül hogy egé
szen más (reál) tanulmányokra kényteleníttessék. Ez világos. De a 
kérést meg is tagadhatja, és pedig hivatkozva a törvény betűjére. Az 
1890. évi XXX. t.-cz. 4. §-a ugyanis azt mondja, hogy az átlépő tar
tozik az illető tantárgyakban amaz intézet megelőző osztá lya iban  elvég
zett tananyagból fölvételi vizsgálatot tenni. „Az ily tantárgyváltozta
tások idejére nézve az 1883. XXX. t.-cz. 13. §-ának az átlépésre 
vonatkozó rendelkezései érvényesek“. E szerint csak a tanév elején 
léphet át. Vagyis jelen esetre fogva a fiú tartozik görögöt tanulni az
V. osztályban, és majd a Yl-dikban átléphet. De hátha a görögből 
elégtelent kap ? Feltéve, hogy egyetlen elégtelenje és pótvizsgálatra 
jelentkezik, mi a további sorsa? Bukás vagy kétszeres vizsgálat. De 
hátha a görögön kívül, és talán épen e miatt két elégtelent kap, és 
ismételni kénytelen, elveszt egy évet a törvény betűjéért. Véleményem 
szerint az V. osztályban az átlépést évközben is meg kellene engedni, 
pl. az I. időszak végén. Addig megismerhette a tanuló az uj tárgyakat 
és választhat. A szülői felhatalmazás és választás a vidéken több mint 
illusorius.

De folytassuk tovább. Feltéve, hogy a fiúnak az átlépés meg
engedtetett, felvételi vizsgálatot kell tennie. A mi esetünkben a ma
gyar irodalmi olvasmányból és rajzból. Már most vagy tud az illető, 
vagy nem.

Ha tud, akkor az eddigi szabályok szerint felvétetik oda, hová 
folyamodott. De hátha nem tud ? Eddigi szokás szerint marad ott a

60



850

hol volt. Látjuk tehát, hogy a törvény intentiója ismét ellentétbe jut 
a betűvel. Véleményem szerint a fiút akár tud, akár nem tud, a fel
vételi vizsgálaton át kell bocsátani, legfeljebb annyi hatása marad a 
vizsgálatnak, hogy az illető a megfelelő időszak végén gyengébb tan
jegyet kap.

Összegezve az elmondottakat, véleményem szerint a törvény 
betűjét jobban kellene a törvény szándékához alkalmazni. Valamint 
lehetségessé kellene tenni, hogy az V. osztályos az I. időszak után 
cserélhessen szakot, nehogy esetleg tőle nem függő körülmények és 
merev §§-ok miatt egy sőt több évet veszítsen. Ez annál is inkább 
szükséges, mert nem valószínű, hogy több évig egyik tárgyat tanult 
tanuló pl. a hatodikban vagy éppen az érettségi vizsgálat esztendejében 
átlépjen. Ha még annyira fél is, hogy az érettségi vizsgálaton a görög 
nyelvtől megbukik, fel nem tehető róla az a hárgyuság, hogy egy 
helyett két tantárgyat pótoljon, ki lévén téve esetleg két tantárgyból 
való bukásnak. Könnyebb azt a hallott, de felületesen tanult görögöt 
ismételni, mint tanár vezetése nélkül egészen uj tantárgyakat tanulni.

Egy eset alkalmából írtam le e gondolatokat. A törvény uj, nem 
hivatkozhatunk eddigi praxisra, és épen azért jó lesz, ha minél többen 
közük tapasztalataikat. W . Gy.

V E G Y E S E K .

Halálozás. A lévai kegyes-tanítórendi társház tagjai és a fó'gymnasium 
tanárai szomorodott szívvel jelentik, hogy szeretve tisztelt rend- és tanár
társuk, nt. id. Som ogyi Is tvá n , kegyes-tanítórendi áldozópap és főgymn 
okleveles rendes tanár, f. é. június hó 7-én életének 30. évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. Nyugodjék békében.

A nyilvánossági jog megadása. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister a sátoralja újhelyi kath. gymnasiumnak, mint hétosztályú közép
iskolának, az 1892/3-ik tanévre a nyilvánosság jogát megadta.

A tiszántűli ev ref. középiskolai tanáregyesület július 3-án és 4-én 
Szatmáron tartja közgyűlését, melynek programmjában a rendes tárgyakon 
kívül a következő előadásokat látjuk: Tanügyi szemle, K ulcsár  Endrétől; 
A nemzeti nevelésről, dr. Öreg Jánostól; A szatmár-németii ev. ref. gymna
sium története 1880-tól. B akcsy  Gergelytől; Országos ev. ref. tanáregyesület 
ügye. E lek  Lajostól; A classica philologiai oktatás köréből, D óczy Imrétől, 
Az izomműködés kapcsolalata szellemi életünkkel, dr. H a n ts  Jenőtől.

Koronázási tornaverseny. (1892. június 11-én.) A múlt évi országos 
versenynek valóban méltó folytatása volt a jún. 11-én lefolyt koronázási 
tornaünnepély. A Károly-kaszárnya udvarán gyűltek egybe a tanulók, hol 
Szedlacsek és Keresztessy tanárok a legszebb rendbe állították fel az inté
zeteket. Mikor a katonai zenekar megindult, minden fönnakadás nélkül 
vonult ki a gyermeksereg a nagy közönség sorai közt a Városligetbe. A 
résztvevő tanulók száma megközelítette az 1600-at. A kivonuláskor már a ver-
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■senytér csaknem telve volt díszes közönséggel. Olt volt Csdky Albin gr. 
közokt. minister és B erzeviczy államtitkár. K la m a r ik  János, M arkusovszky  
Lajos. dr. S za la y  Imre, S za th m á ri György ministeri tanácsosok, Bernáth 
Béla, Fenyvessy Ferencz, Hegedűs Sándor. Madarász József orszgy. képvise
lők, Vargyas Endre, Verédy Károly tanfelügyelők, Széchenyi Béla gr. Ott 
volt az iskolának csaknem mindenik igazgatója. A sodronynyal kerített 
pályán kívül több ezerre menő közönség tolongott. A versenytéren a felvo
nulás után az egyes iskolák jobbra kanyarodással egymástól ő mt. távolságra 
álltak fel az oszioprendbe. A féltávolságot és a hátralépést az egyes oszlop
vezető tanárok vezényelték. Az egész a legnagyobb pontossággal történt. Az 
egyszerű szabadgyakorlatokat a fiúk hibátlanul végezték. Kitűnő módnak 
bizonyult a zászlójelre való indítás és a harangjelzés. Szedlacsek igen jól, 
nyugodtan vezényelt. A harangjelzést Keresztessy végezte. Csak a guggolás 
nem történt egyszerre. A katonai gyakorlatokban kiválóan gyakorolt csapa
tokat állítottak ki dr. Ottó (V. k. áll. reál), Oheroly (áll tanárképző) és Col- 
laud (VII. kér. áll. gymn.). A verseny mindegyik pontjára egy intézet ugyan 
több osztályból, de egy osztálynak csak egyetlen növendékét bocsáthatta ; a 
vetélykedés, t. i. osztályok szerint folyt, a mennyiben az egymással ver
senyzők más-más intézetnek egyenlő rangú osztályába járnak, tehát egyik 
iskola versenyzett a másik ellen. így a magas ugrás győztesei voltak : az
V. osztályba járó M eitner  Elemér (130 cm. magas ugrása) képviseletével az
V. kér. reáliskola, a VI. osztályú M atavovszky Ernő (157 cm.) képv. a ref. 
gymnasium, a múlt évi fővárosi nagy díj nyertese, a VII. osztályú P ik ier  
Ármin (135 cm.) révén az V. kér. kir. kath. gymn., a VIII. oszt. M üller  
László (139 cm.) által az V. kér. állami reáliskola. A távolugrás győztesei: 
az V. osztályú P ik ier  Árpád (450 cm. ugrása) révén az V. kér. kir. kath, 
gymn., a VI. oszj. A igner  Károly (466 cm.) révén a VIII. kér. községi reál, 
a VII. osztályú W eiss Ármin (505 cm.) által az V. kér. állami reál. a VIII. 
oszt. M u ra  M észáros Dénes (470 cm.) révén a ref. gymn. a múlt évben 
kitüntetett szakasz vezetője. A futási versenyben győztesek voltak : I. oszt. Olé 
Gyula IX. kér. polg. isk., II. oszt. Sternberg  Izidor VII. kér. gymn., III. oszt. 
Kovács József VI. kér. polg. isk., IV. oszt. M isk i Ferencz V. kér. reál., V. 
oszt. Sch ier  Aladár IV. kér. gymn.. VI. oszt. M atavovszky Ernő ref. gymn.,
VII. oszt. L engyel Béla IV. kér. reál., VIII. oszt. Zdborsky István ref. gymn. 
«Méltányosság dolga fölemlítenünk, Írja a «Pesti Hírlap», hogy a különben 
édeskevés «csengő elismerésben» részesülő tornatanárok közül Porzsolt 8, 
Ottó 6, Tomcsányi és Leimeter 3—3. Grabovieczky 2. Collaud, Derlik és 
Zsingor egy egy győztest neveltek, beleszámítva a futók közt második gya
nánt beérkezőket is. A nyerteseknek a nemzeti színű szalagról függő ezüst 
emlékérmet maga Csáky gr. minister nyújtotta át. a ki előtt azután a leg
szebb rendben, a katonazenét túlharsogó boldog éljenzéssel vonult el a ser
dülő tornászok tarka serege. A minister végre kézszorítás közben dicsérte 
Ottó, Porzsolt, Szedlacsek, Oheroly tornatanárokat, fáradozásuk szép sikeréért.

Kinevezések. V ida  Aladárt, a nagybányai áll. fcgymn. helyettes igaz
gatóját, ő felsége május hó 21. kelettel e tanintézet r. igazgatójává nevezte ki. 
T ím á r  Pál budapesti V. k. k. k. fg. h t. e tanintézet r. t. K iss  Gábor oki. 
ki. h. t. pozsonyi főigazg. tollnokká. Dr. B ru ckn er  Ernő orvost iskolaor
vossá és egészs. t. debreczeni á. fr.

Áthelyezések. M ally Nándor nagy-kállói á. főreálisk. r. t. a soproni 
á. főr., F ekt Ferencz pancsovai á. főgymn. r. t. az eperjesi k. k. fg., B a b ik  
József eperjesi k. k. főg. r. t. a beszterczebányai k. k. főg., K otunovics  
Győző trsztenai k. k. g. r. t. a pancsovai á. fg. Roskovics E. ungvári k. főg. 
és Н от а  Gy. Eperjesi k. főg. g. k. r. hittanárokat kölcsönösen.

Végleges megerősítés. Dr. B erkessy István temesvári áll. főreálisk. r. t. 
R ados  Ignácz székelyudvarhelyi áll. főreálisk. r. t., B o n yh á d i Ede kassai 
áll. főreálisk. r. t.

60*
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Ajánlott ifjúsági olvasmány. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi- 
mister dr. Kovács Dénes és dr. Sziklay János szerkesztésében megjelent 
«koronázási em lékkönyvet«, mely kiváló Írók közreműködésével létesült, a 
rendelkezése és vezetése alatt álló összes tanintézetek ifjúsági könyvtárainak 
beszerzésre ajánlotta.

Bibliotheca Geographica Hungarica. M agyar fö ld ra jzi könyvtár. Ily 
czímű műre bocsát ki eló'fizetési felhívást dr. H avass Rezső. A felhívásból 
átveszszük ezeket: A magyar vonatkozású földrajzi irodalom bibliographiáját - 
az 1849. évig bezárólag sajtó alá bocsátani szándékozom. Munkámban nem
csak az 1849. évig bármely nyelven megjelent hazai vonatkozású földrajzi 
művek bentfoglaltatnak, hanem még az idevágó értekezéseket és hirlapi czik- 
keket is figyelembe vettem, s egyátalán munkámat oly széles alapra fektet
tem, hogy nem csak a földrajzzal, de annak rokon tárgyaival foglalkozók 
is használhatják. Könyvem ára 4 forint. Bolti ára nagyobb lesz. Előfizetőknek 
a példányt bérmentesen, megrendelőknek pedig bérmentetlen küldöm meg. 
Az előfizetési pénzeket, valamint a megrendeléseket kérem f. é. július Im 
végéig a főbizományoshoz, Franke Pál budapesti könyvkereskedőhöz (IV. ke
rület, Hatvani-utcza 2. sz.), vagy közvetlen hozzám (dr. Havass Rezső Buda
pest, VIII. kerület, Zerge-utcza 23. sz.) beküldeni. A könyv legkésőbben f. é. 
október havában meg fog jelenni. A könyvet e felhíváshoz csatolt sorokban 
melegen ajánlja Szilágyi Sándor.

Az Athenaeum Kézi Lexicona. A tudományok enciklopédiája különös 
tekintettel Magyarországra. Szerkeszti dr. Acsády Ignácz. Budapest, 1892. 
Tizenhetedik füzet. A gyorsan nagy népszerűségre vergődött közhasznú vál
lalatból eddig tizenhét füzet jelent meg, mely mind tartalmára nézve, mind 
kiállításában megfelel czéljának és mint első magyar rövid lexicon, minden
kinek jó szolgálatot tehet. A kézi lexicon összesen 40 füzetre fog terjedni; egy 
füzet ára 40 kr. A legczélszerűbb 20—20 füzetre hat forintjával előfizetni, 
mely pénz az Athenaeum kiadó-hivatalához Budapestre küldendő. Különben 
kapható minden könyvkereskedésben is.

Eltiltott tankönyvek. A vallás- és közoktatásügyi minister az alább 
felsorolt műveknek az ország bármely iskolájában való használatát, az e mű
vekben foglalt állam- vagy alkotmányellenes adatok és közjogi tévedések 
miatt, az 1876. évi XXVIII t.-cz. 7. és az 1883. évi XXX. t.-cz. 49. §-a 
alapján eltiltotta. E művek a következők:

1. Lebensbilder. III. Lesebuch für Oberklassen deutscher Volkschulen. 
Herausgegeben von August Bertholt, Carl Petermann, Julius Jäkel, Louis 
Thomas. 42. Auflage. Leipzig, Klinkhardt. 1889.

2. Lebensbilder IV. Lesebuch für höhere Bildungsanstalten. Von 
Bertholt, Petermann, Jäkel, Thomas. Fünfte Auflage. Leipzig, 1875.

3 Vocabulariu completu pentru opurile lui Gain Juliu Cesare, de Dr. 
Vasilie Glodariu. Brasiovu, 1871.

4. Curs practi $i gradat de stil §i composifiuni, de J. Manliu Editiunea
V. Bucuresci, 1890.

5. Curs de limba germana pentru §colile secundaro de Mih. Berar. 
Volumul I. Etimológia. Bucuresci 1888; Volumul I. Etimológia, edifia II. 
Bucuresci, 1890. Volumul II. Sintaxa, Bucuresci, 1888. Volumul III. Chres- 
tomatia, I. Bucuresci, 1888. Volumul III. Chrestomatia, I. Edifia, II. Bucuresci, 
1890. Volumul IV. Chrestomatia, П. Bucuresci, 1888.

6. Deutsches Lesebuch für Mittelschulen von Carl Schiller, I. Theil 
dritte Auflage. Wien, 1881. Pichler.

7. W. Pütz : Geographia si istoria, evului vechin, mediu si modern 
Manual preluerat pentru classele superioare, gimnasiale §i reale, de Dr. 
Joan G. Melota I—III, Bucuresci, 1889. 1879. 1880.

8. Laky-Fogara$anu-Moldovanu: Geographia pentru §colole medii. 
Tomului I. Bra ôvu, 1886.
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9. Retorica de Cristu S. Negoescu. Editiunea antaia. 1883. Ploesci.
10. Antologie romana, de M. Pompiliu. Editia a IH-a. Ja$i, 1890.
11. Legendariu románescu, do Aloesiu Viciu. Blasiu, 1884.
12. Heinrich Kieperts Kleiner Schulatlas. 21-te Auflage. Berlin, 

Reimer, 1888.
13. Historischer Schulatlas zur alten, mittleren und neueren Geschichte 

von C. E. Rhode. Ausgabe für österreichische Schulen. 12-te Auflagte Glogau.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
Igen sok czikknek nem szoríthattam helyet a Közlönynek e füzettel 

bezárt évfolyamában. Ezek közül első sorban szándékozom közölni a követ
kező évfolyamban, lehetőleg 1892-ben, a következőket. Az itt meg nem ne
vezett czikkekre vonatkozólag egyelőre még nem nyilatkozhatom.

1. B a ksa y  József: Néhány szó a görög nyelv tanításáról.
2. Czóyler Aladár: Infinitesimalis elemek a középiskolai oktatásban.
3. D ortsák  Gyula: Tanterv és a tanszakok anyaga az egységes közép

iskolában.
4. F elm éri Lajos: A classikus nyelvek tanítása.
5. Fest Aladár : A történelem tanításáról az egységes középiskolában.
6. Dr. Ottó József: A játék a testi nevelésben.
7. K ardos Albert: A magyar verstan a középiskolában.
8. K em ény  Ferencz : Az igazgatóképzésről.
9. Dr. Kovács János: A mai polgári iskola és a leendő középiskola.
10. K ovaliceky Antal: A sík affinitási tengelye.
11. K örösi Sándor: Egy magyar óra Fiúméban.
12. Orlovszky István: A kéziügyességi oktatás a középiskolákban.
13. Posch Árpád : Az egységes középiskola latin és görög nyelve.
14. Roseth Arnold : Középiskoláink vezetése.
15. Sár f f y  Aladár: A tanári tanácskozmányok jegyzője.
16. Szir tes  Ignácz: Az ábr. geometria helye az egységes középiskolákban.
17. Szontáyh  Gusztáv : A math, és phys. tanítás szorosabb kapcsolatba 

hozataláról.
18. W ir th  Gyula: A testi nevelésről.
19. Pécsei Janka : A leányok középfokú oktatása
20. Dr. Schack Béla : Az újabb idegen nyelvek tanításának módszeréről.

P á l y á z a t  t a n á r i  á l l o m á s r a .
A  S z e n te s  v á r o s i  fő g y m n a s iu m n á l ú jo n n a n  f e lá l l í ta n d ó  p h y s i -  

k a i  é s  m a th e m a t ik a i  r e n d e s  t a n á r i  á l l o m á s r a  e z e n n e l  p á ly á z a t  
n y i t ta t ik .  P á ly á z ó k n a k  e  t a n s z a k r a  k ö z é p is k o la i  t a n á r i  k é p e s í té s s e l  
k e ll b i r n io k .  T a n í t á s i  k ö te le z e t t s é g  h e te n k é n t  2 0 — 2 2  ó ra .

E z e n  á l lo m á s  j a v a d a lm a z á s a  é v i 1 0 0 0  f r t  r e n d e s  f iz e té s  é s  
2 0 0  f r t  la k b é r .  E s e tle g e s  n y u g d í ja z á s á r ó l  a  v á r o s  g o n d o s k o d ik .

K ik  a  p h y s ik a i  e s z k ö z ö k  k e z e lé s é b e n  k e llő  j á r t a s s á g u k a t  
ig a z o l já k ,  e lő n y b e n  ré s z e s ü ln e k .

A  m e g v á la s z to t t  á l lo m á s á t  s z e p te m b e r  1 - s ő  n a p j á r a  o k v e t le n  
t a r to z i k  e lfo g la ln i. K e z d ő  t a n á r  á l l o m á s á n  c s a k  h á r o m é v i  p r ó b a id ő  
u t á n  fo g  v é g le g e s í t te tn i .

A  k e llő le g  fe l s z e re l t  k é r v é n y e k  f. e . jú l iu s  h ó  1 -s ő  n a p já r a  
S z e n t e s  v á r o s  g y m n a s iu m i b iz o t t s á g a  e ln ö k s é g é h e z  k ü ld e n d ő k  b e .

A gymnasiumi bizottság elnöksége.



P á ly á z a t i  h ir d e tm é n y .

Zombor s z a b . k ir . v á r o s  k ö z é p k e re s k e d e lm i  i s k o lá n á l  a  
modern nyelvek (n é m e t- f r a n c z ia )  é s  a  magyar nyelv , ú g y  a z  
e z z e l k a p c s o la to s  közismereti tárgyak e lő a d á s á v a l  m e g b íz a n d ó  
k é t  t a n á r i  á l lá s  ü r e s e d é s b e  jő v é n ,  e z e n  á l l á s o k n a k  v á la s z tá s  u t j á n  
le e n d ő  b e tö l th e té s e  t e k in te té b ő l  fo ly ó  évi jún iu s hó 26-ig t e r j e d ő  
i d ő t a r t a m r a  e z e n n e l  p á ly á z a t  n y i t ta t ik .

A  m o d e r n  n y e lv i  ( n é m e t- f r a n c z ia )  t a n á r i  á l lá s  1 0 0 0  f r t  
f iz e té s , 2 0 0  f r t  la k b é r ,  a  m a g y a r  n y e lv  s  a z  e z z e l k a p c s o l a to s  
k ö z is m e r e t i  t á r g y a k  t a n á r i  á l l á s a  p e d ig  é v i 9 0 0  f r t  f iz e té s  é s  
1 0 0  f r t  l a k b é r r e l  v a n  ja v a d a lm a z v a ,  m in d k é t  á l lá s  e z e n fe lü l  
1 0 0 — 1 0 0  f r tn y i  ö tö d é v e s  p ó t lé k b a n  ré s z e s ü l .

A  b e tö l te n d ő  á l lá s o k  e g y  é v i p r ó b a - é v v e l  lé v é n  e g y b e k ö tv e ,  
v é g le g e s í té s  a  t a n é v  e l te l té v e l  le s z  e s z k ö z le n d ő .

V é g le g e s í té s  e s e té n  a  n y u g d íj - ig é n y  t e k in te t é b e n  a z  e l t ö l t ö t t  
p r ó b a - é v  á  s z o lg á la t i  id ő b e  b e s z á m ít ta t ik .

A  m o d e r n  n y e lv i  ( f r a n c z ia - n é m e t )  t a n á r i  á l l á s r a  c s a k  k ö z é p 
v a g y  p o lg á r i  i s k o la i  k é p e s í té s s e l  b ir ó ,  a  m a g y a r  n y e lv  é s  a  k a p 
c s o la to s  k ö z is m e re t i  t á r g y a k  t a n s z é k é r e  p e d ig  c s a k is  p o lg á r i  i s k o la i  
k é p e s í té s s e l  b i r ó  t a n á r  f o ly a m o d h a t ik .

A z  e s e t r e ,  h a  m o d e r n  n y e lv e k  t a n s z é k e  k ö z é p is k o la i  m in ő 
s í té s s e l  b ir ó  ta n e r ő v e l  b e tö l th e tő  n e m  le n n e , e z e n  á l l á s r a  p o lg á r i  
is k o la i  k é p e s í té s s e l  b i r ó  e g y é n  is  m e g v á la s z th a tó .

M e g je g y e z te t ik , h o g y  a z  e s e t r e ,  h a  a z  in té z e t i  r e n d e s  t a n 
e r ő k n e k  h e t i  2 2  ó r a s z á m a  a  k ö z é p k e re s k e d e lm i  is k o lá n á l  t e l je s e n  
ig é n y b e  n e m  v é te tn é k , k ö te le s e k  e z e n  ó r a s z á m  e re jé ig  a  v á r o s  
k ö z ö n s é g e  á l ta l  f e n t a r to t t  a ls ó fo k ú  ip a r -  é s  k e re s k e d e lm i  i s k o lá n á l  
is  d í jm e n te s e n  e lő a d á s o k a t  ta r t a n i .

A m e g v á la s z ta n d ó  t a n á r  a  v á r o s i  t i s z tv is e lő k  n y u g d íj  i n t é 
z e té n e k  jo g o s  é s  k ö te le z e t t  ta g ja .

A  p á ly á z n i  s z á n d é k o z ó k  f é lh iv a tn a k  e n n é lf o g v a , m i s z e r i n t  
S á n d o r  B é la  Z o m b o r  s z a b . k ir .  v á r o s i  fő is p á n  ú r  Ő M é l tó s á g á h o z  
c z ím z e t t  fo ly a m o d v á n y u k a t ,  m e ly b e n  k o ru k ,  v a l lá s u k ,  n ő s  v a g y  
n ő tle n  á l la p o tu k , h a d k ö te le z e t t s é g i  v is z o n y u k , v é g z e t t  t a n u l m á n y a i k  
é s  k é p e s í té s ű k , n y e lv is m e r e te ik  é s  e d d ig i s z o lg á la ta ik  o k i r a to k k a l  
ig a z o la n d ó k ,  f e n te m l í te t t  n a p ig  te r je s z s z é k  b e , m e r t  a  k é s ő b b  é r k e 
z e n d ő  f o ly a m o d v á n y o k  f ig y e le m b e  v e h e tő k  n e m  le s z n e k .

Z o m b o r ,  1 8 9 2 . é v i m á ju s  h ó  3 l - é n .

D r. Csihás Benő, p o lg á r m e s te r .



Pályázat.
Az államilag segélyezett arad városi kereskedelmi akadémián 

f. évi szeptember hó 1-től kezdve egy rendes tanári állomás szer- 
veztetik, melylyel első sorban a kereskedelmi és politikai számtan, 
másodsorban a physika és chemia s esetleg a könyvvitel tanítása 
lesz egybekötve. Kötelező heti óraszám: 18.

Kivántatik a pályázóktól, hogy a középiskolákon, illetve 
középkereskedelmi iskolákon való tanításra képesítve legyenek.

A megválasztandó tanár az első évben, mely egyúttal próba
év, 1200 frtot végleges megerősítés után a későbbiekben 1400 frtot 
kap fizetésül, mely öt évenkint 100 frtos korpótlékkal emelkedik. 
A heti 18 órán felül adandó órákért a bejáró tanárok tisztelet
díjában részesül.

Nyugdiját, mint városi tisztviselő, rendes fizetése összegéig 
negyven évi szolgálat után kapja; de a kereskedelmi akadémia 
netáni megszűnése esetén legutóbb élvezett illetményeivel szolgá
latot tartozik vállalni a város magasabbfokú tanintézeteiben.

Pályázati határidő augusztus hó 1-ső napja.
A kellően felszerelt kérvények hozzám, mint az aradvárosi 

kereskedelmi akadémia felügyelő bizottságának elnökéhez czím- 
zendők.

Aradon, 1892. évi május hó 28-án.
Salacz Gyula, s. k.,

kir. tan. polgármester, felügyelő bizotts. elnök.

A brassói á ll. főreá lisk o lán á l
a jövő 1892/3. tanév kezdetével betöltendő m agyar-ném et nyelvi tanári 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Oly pályázó, a ki a la tin  nyelv, vagy a 
testgyakorlás ta n ítá sá ra  is  képesítéssel bír, előnyben részesül. A pályázat 
június 25-én lejár.

A privigyei kath. algymnasiumban
az 1892/93-iki tanév elején betöltendő rajztanári állásra, mely
lyel a rajzoló geometriának és számtannak tanítása, és ha 
rendes tanár alkalmaztatik, évi 800 frt fizetés és 200 frt lakpénz
nek és 100 frt ötödéves pótléknak, ha pedig helyettes alkalmaz
tatik, évi 800 frt jutalomdíjnak élvezete van egybekötve: ezennel 
pályázat hirdettetik.

A pályázat június 25-én jár le.

A ta ta i kath . a lgym n asiu m n ál
az 1892/93-ik tanévvel betöltendő rajztanári állásra, melylyel a rajzoló geo
metriának és a számtannak tanítása és ba rendes tanár alkalmaztatik : évi 
800 frt fizetés és 200 frt lakpénznek és 100 frt ötödéves pótléknak, ha 
pedig helyettes tanár alkalmaztatik, évi 800 frt jutalomdíjnak élvezete van 
egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. A pályázat lejár június 30-án.



P á ly á za t.
A békés-csabai dg. hitv. evang. algymnasiumnál az 1892. 

szeptember 1-sején elfoglalandó : a) magyar és német, vagy német 
helyett latin nyelvi; b) földrajz és történeti rendes tanári állá
sokra pályázat hirdettetik. Ez állások mindenikével 1000 forint 
fizetés és 50 forint ötödéves pótlék jár, havi részletekben, előre. 
Tanárjelölt is jelentkezhetik és rendes tanár hiányában helyettes 
lehet 800 forint évi fizetéssel; ha azonban oklevelét megszerzi s 
különben is beválik, oklevele bemutatásakor azonnal rendszeresít - 
tetik. A pályázó lehet akár ágostai, akár helvét hitv. evangélikus. 
A pályázók kellőkép fölszerelt folyamodványukat f. é. augusztus 
1-ig az algymnasium igazgatójához intézzék.

Békés-Csabán, 1892. jón. 14.

Az algymn. bizottság megbízásából: 
Horváth János,

igazgató.

A m unkácsi á lla m i főgym n asiu m n ál
az 1892/3. tanév elején betöltendő' to rn a ta n ító i állomásra, melylyel 500 
frtnyi jutalomdíj, élvezete van összekötve, pályázat hirdettetik. A pályázat 
lejár június 25-én.

P á l y á z a t .
A kecskeméti reform, főgymnasiumban, a természetrajzi 

és földrajzi szakra, egy rendes, esetleg helyettes tanári állásra 
pályázat hirdettetik.

Fizetése, ha rendes tanár választatik, 1000 frt és 200 frt 
lakbér és 50 frt ötödéves pótlék; ha helyettes tanár választatik, 
évi fizetése 800 frt, évnegyedes részletekben előre kiszolgáltatva.

A pályázat egyelőre egy évre hirdettetik; azonban a rendes 
tanár egy próbaév után, a helyettes tanár pedig — a ki tanári 
oklevelét legfölebb három év alatt megszerezni köteles — ezután, 
véglegesíttetik.

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok, vagy vég
zett tanárjelöltek.

A pályázok kérvényüket, életkorukat végzett tanulmányaikat, 
egészségi állapotukat, hadkötelezettségüket igazoló okmányaikkal, 
alólirott elnökséghez folyó évi július 15-ig nyújtsák be.

A megválasztott rendes tanár a dunamelléki reform, egyház
kerületi tanári gyámegyesületnek köteles tagja; állomását szeptem
ber 1-én elfoglalni tartozik.

Kecskeméten, 1892. június 6-án.

A reform, egyháztanács elnöksége.
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