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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKO LAI TANÁRÉ GYE SÜLETI

KÖZLÖNY.
XXVIII. évfolyam . ], sz. Szeptember hó. 1 8 9 4 - 9 5 .

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETNEK 1894. 
JÚLIUS 3. ÉS 4-IK NAPJAIN TÁTRAFÜREDEN TARTOTT 

XXVIII. RENDES KÖZGYŰLÉSE.

Az egyesület iránt érdeklődőknek, tagoknak és nem tagoknak 
egyaránt nagy várakozása közt nyílt meg a tátrafüredi közgyűlés 
Ó-Tátrafüred nagy gyógy termében. A várakozást igazolta egyrészről 
a tárgysorozat, mely az egyesület legfontosabb ügyeit, az újjá- 
szervezkedést és a millenniumi tennivalók megbeszélését hozta 
napirendre, másrészről pedig maga a közgyűlés helye, melyről 
mindenki azt hitte, hogy az egyesületi élettől legtávolabb álló 
tagokat is el fogja hozni erre a csodálatos szép helyre. A vára
kozók részben csalódtak, mert a tagok aránylag kevés számmal 
jelentek meg, és az alapszabályok módosítását nem is lehetett 
megtenni. Sajátságos jelenség, de hihető, hogy az egyesületi élet 
iránt pár éve mutatkozó közömbösségének ez volt az utolsó nyil- 
vánulása. Másrészt a közgyűlésen megjelenő tagok nagyon örven
detes dolgot tapasztaltak. Láttak és ismerni tanultak Szepesmegyé- 
ben olyan magyar culturai viszonyokat, a milyeneket még csak 
a távol jövőben képzeltünk s láttak a tanügy s különösen a közép
iskolai oktatásügy és annak munkásai iránt olyan nemes érdeklő
dést, a milyent, bátran mondhatjuk, eddig még sehol sem találtunk. 
Ennek a nemes érdeklődésnek a legszebb nyilvánulása volt az, hogy 
a megyének első emberei, a főispán Csáky Gyula gr., az alispán 
Raisz Aladár és mások közgyűlésünkön, a fogadási ünnepségtől 
kezdve egész a bucsúzásig körünkben tartózkodtak s a legnagyobb 
érdeklődéssel kisérték a tanácskozásokat. Nem kevesebb figyelemmel 
és jól eső érdeklődéssel volt közgyűlésünk iránt á közoktatásügyi 
kormány képviselője Leövey Sándor min. tan. úr. Megtisztelték még 
közgyűlésünket szives megjelenésükkel Kullmann János, dr. Papp 
Samu és dr. Szontágh Miklós orsz. képviselők, több hölgy és 
többen a megye intelligentiájából.

Orsz. K özép isko la i T an á reg y esü le ti K özlöny . XXVIII. 1
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A gyűlés lefolyása a következő v o lt:

Első nap, jú liu s  3-án.

Elnök: Beöthy Zsolt, jegyző: Sserelemhegyi Tivadar.
Az elnök d. e. 10 órakor megnyitván az ülést, a legelső szót 

a magyar közoktatásügy új vezetőjéhez intézte s üdvözölte br. Eötvös 
Lóránd vallás- és közoktatásügyi ministert, mint a ki mindnyájunk 
előtt ismeretes pályájánál fogva a leghivatottabb vezérünk s a kinek 
tudományossága iránt minden tanár kell, hogy a legnagyobb elismeréssel 
viseltessék, személyiségével pedig már rég megnyerte magának azoknak 
a nagyrabecsülését, tiszteletét és szeretetét, a kiknek szerencséjük volt 
vele érintkezni.

Hogy a magyar cultura mit várhat új vezetőjétől, nem szorul 
bővebb fejtegetésre, de, hogy mily nemes és meleg érdeklődéssel foglal
kozik a középiskolai oktatásügygyei és hogy mily nemes és meleg 
érdeklődéssel van egyesületünk iránt, boldog vagyok —  úgymond — 
Ő Nagyméltóságának következő táviratát felolvasni:

«Az orsz. középisk. tanáregyesület részére egyezer forint 
segélyt engedélyezek. Br. Eötvös. >

(Hosszú éljenzés.)
Kifejezésre juttatta egyesületünk iránt meleg érdeklődését azzal 

is, hogy olyan férfiúval képviseltette magát közgyűlésünkön, a ki 
velünk és érdekeinkkel a főiskolai ügyek vezetése és a tanárképzés 
révén a legbensőbb összeköttetésben áll és a kit most a közgyűlés 
nevében ő melegen üdvözöl. (A közgyűlés élénken éljenezte Leövey 
Sándor min. tanácsost.) —  Azt indítványozza, hogy a minister úr 
0 Excellentiája iránt üdvözlő táviratban adjunk kifejezést érzelmeink
nek s egyúttal bőkezűségéért köszönetünknek. (Éljenzés.)

Az üdvözlő távirat szövege a következő:
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Tátrafüreden üléseit 

tartó XXVIII. rendes közgyűlése Nagyméltóságodat, a magyar tudomány
nak büszkeségét, mint a magyar középiskolai oktatásügy új vezérét, 
a magyar közművelődés legnemesebb hagyományainak örökösét a 
legmélyebb tisztelettel s lelkesedéssel üdvözli s egyúttal hálás köszö
netét nyilvánítja az egyesületnek adott kegyes segélyéért.

Beöthy Zsolt, elnök.

Az elnök ezután a közgyűlés nagy tetszésnyilvánításai között 
bemutatta a középiskolai ügyek vezetőjének, dr. Klamarik János 
min. tanácsos úrnak a közgyűlést üdvözlő sürgönyét, mely így szó l:

Fejezd ki sajnálkozásomat, hogy a tanáregyesület közgyűlésén 
sok dolgom miatt részt nem vehetek s nevemben üdvözöld tanár
társaimat. Klamarik.
A közgyűlés az üdvözletét mély köszönettel sürgöny útján 

viszonozta.
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Az elnök a közgyűlés nevében köszönetét mondott azután Szepes 
vármegye főispánjának Csáky Gyula gr. О méltóságának és Raisz 
Aladár alispán úr 0 Nagyságának a részükről tapasztalt és nagyon 
jól eső erkölcsi támogatásért és szíves fogadásért, továbbá a három 
Tátrafüred tulajdonosainak és igazgatóságainak azért, hogy közgyűlésünk 
megtartását ezen a gyönyörű helyen áldozatkészségükkel és szíves 
vendégszeretetükkel lehetővé tették s a közgyűlést rendező helyi 
bizottságnak és különösen a Kárpátegyesületnek fáradságot nem ismerő 
buzgalmukért, melyet a közgyűlés rendezése körül tanúsítottak.

Ezek után a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Tisztelt Közgyűlés!
Először van ma alkalmam e díszes elnöki székből önökhöz, úgy

szólván az egész magyar középiskolai tanársághoz szólanom. Köteles
ségem és érzésem szerint az első szónak a köszönet szavának kell 
lennie azért a nagy kitüntetésért, melyben önök tavalyi szegedi köz
gyűlésünkön engem részesíteni szívesek voltak. Ezúttal csak ismételhetem 
azt, a mit már több ízben mondottam: hogy e kitüntetés értékét 
főleg két körülmény határozza meg előttem. Egyik a vonzalom benső- 
sége, mely engem pályatársaimhoz fűz; másik ama feladat fontosságá
nak érzése, melyre egész közmívelődésünk érdekében egyesületünk 
hivatva van. Az első, mely életem legszebb emlékeiből fakadt és 
legkedvesebb viszonyaiból táplálkozik, nem változhatik; a második is, 
ez egyesület körében s az önök társaságában való munkálkodás által, 
azt hiszem, csak erősödhetik. Nem tudom hálámat sem egyszerűbben, 
sem méltóbban kifejezni, mint azzal az óhajtással, hogy ne csak 
szavaimban, hanem egész elnöki működésemben is meglegyen a köszönet.

Közös igyekezetünk íme egyesületi életünknek egy forduló pont
ján találkozik. Feladatainak betöltését nem az eredeti, régi, elődeinktől 
örökölt modorban kívánjuk folytatni, hanem újat, ha lehet alkalma
sabbat, vidéki társainknak is könnyebben hozzáférhetőt alkotni. Az 
egyesület életének egy veszedelmes válsága volt az, melyből e törek
vés kiindult, mintegy a fenyegető katasztrófa elhárítására. De a válság 
befejezéséről még most sem beszélhetünk, nem addig, míg az új szer
vezet, mely mai tanácskozásunk tárgya lesz, határozottan megalkotva 
és életbe léptetve nincs, sőt nem addig, míg ez a decentralizált 
szervezet minden kétségen kívül beváltnak nem bizonyul. Még mindig 
válságban vagyunk s jó ideig válságban is fogunk maradni. Az élet 
válságai pedig arra tanítanak, hogy a belőlök való kibontakozásnak,

1*
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az újjászületésnek, az egészséges életműködés visszaszerzésének és 
fokozásának eszközei nemcsak a gyógyszerek, az orvosi kezelés, az 
élet és munka rendjének helyesebb változtatásai; hanem van ezeken 
túl még egy más, talán valamennyinél fontosabb tényező. Ez a más: 
az élni akarás, a ragaszkodás az élethez, az élet javai és kötelességei 
kedvéért. A mi válságunk első, tán legveszélyesebb fokát szerencsésen 
kiálltuk, még pedig különösen ennek az élni akarásnak a döntő 
pillanatban bekövetkezett ösztönszerü elhatalmasodása és megnyilat
kozása által.

Immár újabb stádiumba jutottunk. Ez éven át kidolgoztuk s 
közgyűlésünkön végleg meg fogjuk állapítani egyesületünknek új szer
vezetét, melytől javulást és haladást várunk. Ezután fog következni 
az átalakulás, az új szervezet életbeléptetésének, meggyökereztetésének, 
kipróbálásának m unkája: nem könnyű és nem rövid munka, a haladó 
válságnak nem könnyű és nem rövid időszaka. Ebben az időszakban 
már az életösztön fellobbanása nem sok segítségünkre fog szolgálni: 
valódi komoly élni akarásra, tevékeny ragaszkodásra van szükségünk 
egyesületünkhöz, egyesületünk életéhez. Minden szervezeti reform sikere, 
az én meggyőződésem szerint, nem a változtatott formáktól mint 
ilyenektől függ, hanem attól, vájjon alkalmasak-e arra, hogy az élet- 
tevékenységet és erkölcsi emelkedést fokozzák. A mi reformunk jelentő
ségét és hasznát is attól várom, hogy egyesületünkben, annak tagjai
ban a közös feladatokra élni akarást, az egyesülethez kötött komoly 
javak és komoly kötelességek tudatát és érzetét emelni fogja s ekként- 
maga is élni és hatni fog.

Egyesületünk akkor született meg, mikor összes tanárságunkban, 
egyes intézetek és felekezetek külön szempontjain és törekvésein túl, 
uralkodó erőre emelkedett a gondolat, hogy valamennyien első sorban 
a nemzeti közművelődésnek egy czélra törekvő munkásai. E gondolat 
szervezte egyesületünket, s ha bomladoznék: fájdalommal kellene 
ennek a gondolatnak megerőtlenedésére következtetnünk. A középiskolai 
tanáregyesület több mint negyedszázad óta, szervezete, tagjainak száma, 
munkásságának elevensége és széles köre szerint, az egész magyar 
tanárság egész szellemi és erkölcsi erejének képviselője és össze
foglalója. Ha úgy tetszik : érdekek képviselője, de a hivatásnak 
nemessége által megnemesített érdekeké. Képviselője nemcsak a magunk 
személyes, hanem az egész magyar közmívelődés egyetemes érdekeinek. 
Hincs ez érdekek között fontosabb egyetlenegy sem, mint összes
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tanult osztályaink egységes nemzeti műveltségének s ebben nemzeti 
erőnk legfőbb forrásának és nemzeti haladásunk legerősebb biztosíté
kának megteremtése. A nemzeti műveltségnek ezt az egységét a jog
rend egysége csak támogathatja, de nem pótolhatja, míg amaz, mint 
korunknak legnagyobb államalakulásai mutatják délen és nyugaton: 
diadalmasan küzdheti ki a jogrendi egységet is. Nemzeti műveltségünk 
megalkotása nagy munkájának súlypontja a középiskolában, a közép
iskolai tanár kezében fekszik. Ennek érdekeit szolgáljuk mi, köteles
ségünk és lelkesedésünk szerint, külön-külön munkásságunkkal, de 
szolgáljuk egyesületünk által, ennek tevékenységében is.

Más szóval: szolgáljuk a magunk erejével és szolgáljuk össze
tett erőnkkel. Erőnknek pedig leghathatósabb fejlesztője és érvénye
sítője : egyesületünk. Hozzá való viszonyunkat, e viszony bensőségét 
és állandóságát annak a tudatnak kell határoznia, hogy ez az intéz
mény minden magyar tanárra nézve az erőnek szakadatlan forrása: 
az összeség erejeé. Ez az erő pedig, mint az egyesületbe való leg
első beköszönésemkor kimondtam, minden egyes, a közhaladásra 
irányuló eszme vagy közös és méltányos érdekekért küzdő törekvés 
javára érvényesül, de csak két feltétel alatt. Ha tudatában vagyunk 
erőnknek és ha méltósággal érvényesítjük. E  két feltételt majdnem 
egygyé foglalhatjuk akkén t: ha együtt maradunk.

Az együttmaradás egyelőre biztosítottnak látszik; de állandósá
gát, működésének hatásosságát csak értékének eleven érzése, a hozzá 
kötött érdekeknek folyton szemeink előtt tartása biztosíthatja. A szer
vezeti átalakulás meg fogja hozni várt gyümölcseit, ha az új csatornákon 
induló életfolyam —  az igazgatóságtól a helyi körökig s ezeknek 
minden tagjáig és viszont —  fejleszteni fogja annak a meggyőződés
nek elevenségét, hogy egyesületünk minden egyes tagjának, de az 
egész magyar közoktatás ügyének is életérdekeit képviseli. Ennek 
a meggyőződésnek erősíteni kell ragaszkodásunkat hozzá, támogatá
sunkat, buzgóságunkat, a tanári közszellem kifejlődését. Egy szóval 
az élni akarást, az élet javai és kötelességei kedvéért. Ez, csak ez 
fog átsegíteni bennünket végleg a válságon, ez, csak ez alapíthatja 
meg egyesületünk új virágzását.

A buzgóságra mi annál inkább számíthatunk, mert alig van pálya, 
melyben a tanáréhoz hasonló szoros kapcsolatban állana, úgy szólván 
annyira egy lenne a közügy szolgálata azzal, melylyel saját magunk
nak, jól felfogott érdekeinknek, állásunk díszének tartozunk. A régi
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collegiumok felirata: sub pondere ereseit palma, a magyar tanárság 
életének is kifejező jelmondata. A magyar tanárság -valóban súlyos 
terhek alatt s talán épen e terheknek hősies elviselése által nőtt 
mai jelentőségére. Az egyes magyar középiskolai tanár munkája is, 
társadalmi és művelődési viszonyainknál fogva, szükségszerűleg nagyobb 
mint másé, de ez a nagyobb, nehezebb s többoldalú munka emeli 
jelentőségét, állásának fontosságát is a nemzeti közéletben.

Engedjék meg, hogy ennek a nagyobb munkának, a pálmát egy
szerre nyomó és emelő tehernek, ezúttal röviden csak egy mozzanatára 
utaljak, melynek fontosságát, nézetem szerint, nem lehet elég sokszor 
ismételnünk. Hazánknak, fájdalom, mindeddig csak két egyeteme van 
s e két egyetem tanszékein kívül igen kevés olyan állása, melyhez 
kötelességül van szabva a tudomány művelése. Ily viszonyok között 
a magyar középiskolai tanárság az, melynek, ha a közművelődésünk 
vezetésére hivatott magyar tudományosság fejlődését biztosítani kíván
juk, ennek nemcsak közönségét, hanem mívelőit is legnagyobb részben 
szolgáltatnia kell. Nem szabad megállapodnia a tudomány ama rész
leteinél, melyek már a közműveltség elemeivé lettek s a középiskola 
tananyagába mentek át, hanem ezek által s egész tanári feladatának 
ideális felfogása által szorosabban fűződnie a tudományhoz, mint 
ilyenhez. Nincs semmi, a mi a tanárt tanító munkájában is nemeseb
ben és hathatósabban ösztönözné, mint a tudományhoz való ragasz
kodás, a tudomány mívelése. Nincs semmi, a mi társadalmi hatását 
saját életkörében a közügyre nézve gyümölcsözőbbé és áldásosabbá 
tenné, mint a tudományos és irodalmi munka Nincs semmi, a mi 
társadalmi helyzetét mindennél fogva jobban emelné, ha nem is ma, 
de bizonyára egy, az időknek épen általa előkészített fejlődésében, 
mint az a nemes ambitio, melylyel magát a tudomány nemességéhez 
sorozza.

Értem a viszonyok nehézségét, különösen az anyagi gondok 
hátráltató befolyását. De meg vagyok győződve róla, hogy ha ezen 
az úton törekszünk előre, a viszonyok javítására is folyton-folyvást 
hatni fogunk. A közoktatási kormány nemcsak a tudomány, hanem 
a középiskola ügyének is nagy szolgálatot tenne, ha a tudományos 
irányú törekvéseket nagyobb számú jutalmakkal, pályadíjakkal, tisztelet- 
díjakkal s az elismerés egyéb módjaival támogatván, így a tanári 
kar színvonalát, munkakedvét, társadalmi helyzetét állandóan javítaná 
és emelné.
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Űj szervezetünkben a helyi körök intézménye igen alkalmas 
orgánuma lehetne az említettem irányban való haladásnak. E helyi 
köröknek nemcsak administrativ, paedagogiai és didaktikai kérdések 
tárgyalására kellene szorítkozniok, hanem egy-egy tanári kör, sőt egy- 
egy városi vagy vidéki társasélet egész szellemi haladásának központjává 
és vezetőjévé fejlődniük. Minderre megvan a lehetőség, csak akarat 
kell hozzá s ha ez is meglesz: úgy a helyi körök a legnagyobb 
szolgálatot tehetik úgy a tanárság külön, mint közművelődésünk 
egyetemes érdekének.

De nem tartom fel tovább tárgyalásaink megkezdését. Munkánk
hoz és ennek eredményéhez Istennek azt az áldását kívánva, melyet 
szeretetnek, buzgóságnak és kitartásnak hívnak, az országos közép
iskolai tanáregyesület közgyűlését ezennel megnyitom.

A helyesléssel, éljenzéssel és tapssal sűrűn megszakított elnöki 
beszéd után

Leövey Sándor min. tanácsos a minister úr nevében üdvözölte 
a közgyűlést, A közoktatásügyi kormánynak —  úgymond — nem 
lehet czélja képviselő kiküldésével az egyesület tagjainak elhatározására 
befolyást gyakorolni, hanem az egyesület tanácskozásai iránt való 
érdeklődésnek és figyelemnek a kifolyása az, hogy ő a kormány részé
ről itt van. Ezek után úgy az oktatásügyre nézve mint az egyesület 
érdekeire hasznos és sikeres tanácskozást kívánt.

A közgyűlés a min. tanácsos beszédét lelkes éljenzéssel 
fogadta és szíves megjelenéséért köszönetét nyilvánította.

Következett a főtitkár évi jelentése, melyet az a következők
ben terjesztett e lő :

Tisztelt Közgyűlés !
Az egyesület f. évi működéséről szóló jelentésemet van szerencsém 

az alább következőkben előterjeszteni:
Mielőtt azonban jelentésem tulajaonképeni tárgyára térnék, fáj

dalmas kötelességet kell teljesítenem. Mielőtt a munkához, egyesületi 
ügyeink megbeszéléséhez fognánk, búcsúzzunk el mindnyájan azon 
tagtársainktól, kik velünk együtt működtek közre egyesületünk kettős 
czéljának: a középiskolai oktatásügynek s a tanárok érdekeinek elő
mozdításában, de a kiket többé nem látunk sorainkban. Búcsúzzunk 
el drága halottainktól, kiket a lefolyt évben ragadott ki sorainkból 
a halál.

Alig egy éve még, hogy a szegedi közgyűlésen egyhangúlag s 
lelkesedéssel választottuk meg választmányunk fővárosi tagjává dr, Czógler
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Alajost, ezt a ritka tudású tanárt, jó collegét, egyesületünk derék 
tagját, kitől mint a tudás és a szorgalom valódi megtestesülésétől 
ezen a téren is igen sokat vártunk s ím e! Egy rövid év és nincs közöt
tünk ! Meg sem kezdhette új tisztében működését. Ágyhoz szegezte 
súlyos betegsége, hogy mindnyájunk fájdalmára oly korán elragadja 
tőlünk. Nemcsak övéi, nemcsak a testület, melyhez tartozott, nemcsak 
egyesületünk, hanem a magyar tanárság vesztesége is nagy az ő 
elvesztésével. Választmányunk megdöbbenve hallotta a fájdalmas hírt, 
mely a csapást bejelenté, fájdalmának jegyzőkönyvében adott kifejezést 
s a temetésen és a gyászoló családnál küldöttségileg képviseltette 
magát. — Elvesztettük még Balázs Imre, Kaliavszky János és Gribovszky 
Jenő tagjainkat. Emléküket jegyzőkönyvünkbe iktattuk és szomorúan 
mondottunk hozzájuk egy-egy Isten veled-et.

Áldás emlékükre !

Áttérve egyesületünk lefolyt évi működésére, van szerencsém 
jelenteni, hogy a választmány a lefolyt évben 9 rendes és 5 rend
kívüli, összesen 14 ülést tartott. E választmányi ülések mindenek 
előtt a m. évi közgyűlés határozatait hajtották végre, nevezetesen:

1. A tankönyvek approbatiója ügyében hozott közgyűlési határozat 
értelmében felterjesztést tett a ministeriumhoz. Ezen felterjesztésünk 
most az orsz. közoktatási tanácsnak ugyanezen tárgyban tett felterjesz
tése mellé csatolva döntés alatt áll.

2. Kemény Ferencz tagtársunk indítványából kifolyólag az igaz
gatói orsz. értekezletek kérdésének tanulmányozására bizottságot küldött 
ki, a bizottság be is adta jelentését s mint a Közlönyből méltóztattak 
értesülni, a választmány a jövő október hóban a Közlönyben meg
kezdi ezen ügy nyilvános megbeszélését a jelentés alapján. Egyik régóta 
vajúdó ügyünk a „Maszótáru ügye végre a kedvező megoldáshoz 
közeledik. Erre nézve lesz szerencsém alább előterjeszteni a készítéssel 
megbízott dr. Simonyi Zsigmond tagtársunknak kimerítő jelentését.

Még kedvezőbb jelentést tehetek az egyesület egyik régi óhajáról, 
a községi és felek, tanárok nyugdíj-ügyéről. Ezt legelőször egyesületünk 
hozta szóba, folyton szorgalmazta, míg ezen évben, mint tudva van, 
törvényhozási aktussal kedvezően lön elintézve. A választm. sietett ezért 
a törvényjavaslat benyújtójának Csáky Albin gr. Ő Nagyméltóságá
nak hálás köszönetét kifejezni.

3. Az egyesületi élet tevékenységének legnagyobb részét azon
ban a múlt közgyűlésen elhatározott alapszabály módosítás előkészítése 
foglalta le. Valóban dicsérettel kell kiemelni azon tizenkettes bizottság
nak fáradhatatlan működését, melyet a szegedi közgyűlés küldött ki. 
A bizottság tagjai tudvalevőleg felerészben vidékiek voltak s ezek 
sem anyagi áldozatot, sem időt és fáradságot nem kiméivé több ízben 
feljöttek a fővárosba, hogy ülést tarthassanak s a tervezetet elkészít
sék. Mint méltóztatnak tudni', a bizottságnak s kiválóan a bizottsági 
előadónak szorgalmából a tervezet idejekorán elkészült, a Közlönyben
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közzétevödött s igen örvendetes érdeklődést keltve 11 középiskolai 
tanártestület 2 kör, és 2 két tag nyilatkozata, sőt a lőcsei reáliskolai 
testületnek külön javaslat kidolgozása által kellőkép megbeszélve meg
érett annyira, hogy ezen ügyben szintén a Szegeden elhatározott nagy
bizottsági ülést megtarthattuk s azon az új alapszabálytervezetet vég
kép megállapíthattuk. Ezt az alapszabálytervezet áll most a Tisztelt 
közgyűlés előtt főtárgyul s várja bölcs elhatározásukat. A ki ezt a 
munkát látta és tanulmányozta, abban alapos remény kell, hogy 
ébredjen arra nézve, hogy egyesületünk ezentúl újult erővel és még 
nagyobb kilátásokkal foghat kitűzött czéljai megvalósításához. Épen 
azért már ezen alkalommal felhívom a T. Közgyűlés b. figyelmét 
azon indítványomra, melyet a tervezet összeállítóinak adandó közgyű
lési köszönet megszavazása érdekében benyújtani szerencsém van

4. A fizetésrendezés ügyében teendő felterjesztést a választ
mány, miután arra a folyó év politikai viszonyai semmi sikerrel sem 
biztathattak, egy időre elhalasztotta.

5. A millennium ügyében hozott múlt évi határozat értelmében a 
választmány gondoskodott, hogy ezen közgyűlésre programmszerü elő
terjesztés legyen a közgyűlés előtt s Веке Manó dr. tagtársunk, a 
ki ezen ügygyei a legbehatóbban foglalkozik, volt szíves vállalkozni 
az előadásra.

Ezeken kívül figyelemmel kisérte a középiskolai oktatást és a 
tanárok érdekeibe vágó dolgokat, így midőn a polg. iskoláktól átlépő 
tanárok pótlékaiknak méltányos beszámítása czéljából mozgalmat indí
tottak s mozgalmuk támogatása czéljából a választmányhoz fordultak, 
a választmány ezt készségesen megajánlotta s valóban érdemes elnökünk 
volt az, a ki küldöttségüket a minister úr elé vezette s mint joggal 
hiszszük, diadalra is vezérli ügyüket.

Figyelemmel kisérte ezenkívül a közéletet. Ott volt koszorús 
regényírónk 50 éves jubilaeumán, kezdeményezte és összeállította azt 
az ünnepélyt, melyben a tanárság csak önmagát tisztelte meg, mikor 
egyik érdemes alakját, egyesületünk tiszteleti tagját s közoktatásügyünk 
egyik vezérférfiát, dr. Klamarik János min. tanácsost, ünnepelte hosszú 
és korszakot alkotó munkálkodása után. Ott volt végre, mikor a 
magyar nemzet szíve dobbanása egy pillanatra megállott, mikor szabad
ságunk kiküzdője, Kossuth Lajos, utolsó útját tette meg a sok vérrel 
megszentelt hazai hantok felé.

Bármennyire óhajtanám is azonban, nem mondhatom ugyanezt 
köreinkről. Igaz, hogy a szegedi közgyűlés azt a benyomást tette, 
hogy a jelen szervezettel már számoltunk, annak vége van s alig 
várjuk a jövőt, mely — hiszszük — új életet fog lehelni, azért nem is 
csodálandó, hogy csak három kör alakult meg: az ungvári, a marmaros- 
szigeti s végre az, a melynek odaadó fáradozása folytán ma itt vagyunk, 
a szepesi. Mind a három természetesen a legégetőbb kérdéssel, az 
egyesület reformjával foglalkozott s érdeklődésének legszebb jelét adta.



10

A szepesi körnek az egyesület reformja s a jelen közgyűlés rendezése 
körül kifejtett nagy tevékenységén kívül meg kell köszönnünk még 
azt a szép ünnepélyt is, melyet a Hunfalvy Pál és János emléktáblák 
elkészítésével és leleplezésével az egyesület nevében tegnap N.-Szalókon 
rendezett s a mely az egyesület társadalmi működését valóban szép 
ténynyel gazdagította.

Pénztárunk állásáról pénztárosunk kimerítő jelentést fog tenni. 
En e helyen csak azt a kellemetlen jelentést terjesztem elő, hogy 
a tetemes hátralékok apasztása czéljából, mely hátralékok már-már 
meggátolják a pénztárt kötelezettségei teljesítésében, kénytelen volt 
többek ellen, a kik az egyesületből kiléptek s ennek daczára sem 
teljesítették elvállalt kötelezettségeiket, az ultima ratióhoz, a perhez 
folyamodni.

Segélyező alapunk az idén két ösztöndíjat tett folyóvá, egyenkint 
100— 100 írttal olyan vidéki tagtársak részére, kiknek gyermekei a fővá
rosifőiskolák valamelyikét látogatják. Az egyiket Szecsődy István műegye
temi hallgató, a másikat Szutrély Barnabás orvostanhallgató, két legrégibb 
tagunk fiai kapták. Ezenkívül hat esetben nyújtott kisebb összegű 
segélyezést, leginkább özvegyeknek.

Közlönyünk, melyben az egyesületi élet leginkább nyilvánul, 
bizonyára mindenkinek megelégedésére oldotta meg feladatát. Havi 
folyóirat jellegéhez képest mindig időszerű volt, nem mulasztott el 
egyetlen fontos kérdést sem, a mi bennünket érdekelt s nem késett 
el egynek sem a tárgyalásával, személyi érdekű hírei pedig kimerítő 
pontosságúak voltak. Mindez szerkesztőnk ritka munkaképességének, 
tudásának és ügybuzgóságának az érdeme.

Mindezekből méltóztatnak látni, hogy a központi választmány 
úgy a középiskolai oktatásügynek, mint az egyesület tagjainak érdekeit 
a lefolyt évben is folytonosan és lelkiismeretesen szem előtt tartotta.

Midőn tisztemnél fogva mindezekre rámutattam, nem tehetek 
mást, mint, hogy ismételten csak az egyesületi szellem ápolására 
hívjam fel t. tagtársaimat. Ha vannak hiányok az egyesület műkö
désében, azokat nem annyira személyeknek, mint inkább a körül
ményeknek s részben a szervezetnek kell tulajdonítani. E tekintetben 
lehet s kell is segíteni, de a segítség csak úgy lesz üdvös, ha az 
ügyet tartjuk szemeink előtt s vállvetetten munkálkodunk.

Ezen jelentéssel kapcsolatosan ugyancsak a főtitkár felolvasta 
a műszótár szerkesztőjének, dr. Simonyi Zsigmondnak, a müszótár 
ügyének állásáról szerkesztett jelentését :

Jelentés a középiskolai müszótárról.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Az egyesület választmánya az 1893. év végén volt szíves meg

bízni a szerkesztői munka folytatásával. Azóta az elnökség s a választ
mány támogatásával sikerült e fontos teendőnknek sikerét mind anyagi,
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mind szellemi tekintetben jobban biztosítani. Folyamodtunk pénzbeli 
segélyért a közokt. kormányhoz s az Akadémiához és fölajánlottuk a 
szótáf kiadását a Franklin-társulatnak.

A kormány s az Akadémia közt levélváltás folyt a költségeknek 
arányos megosztása dolgában. A vállalatnak fontosságát mindkét rész
ről elismerték, és biztos reményünk van, hogy a jövő év elején meg
kapjuk a szükséges segélyösszegeket. Minthogy pedig mintegy 450 frt 
máris rendelkezésünkre áll (a kormánynak régibb adományából) f. é. 
októberben remélhetőleg meg fogjuk kezdeni a dolgozótársaknak 
díjazását. Erre nézve a választmány elfogadta indítványomat, mely 
szerint a megállapított műszók százáért az első kidolgozó három forinttal, 
a fölülvizsgáló pedig két forintjával díjazandó.

A Franldin-társulat hajlandó a szótár kiadására és szintén 
méltányos összeggel fog hozzájárulni a költségekhez. Reméljük, hogy 
jövő őszszel erre nézve megköthetjük a szerződést. A közokt. kormány 
azon ígérettel is megkönnyítette a kiadást, hogy az állami rendelkezés 
alatt álló intézetekkel szótárunkat meg fogja vétetni, a többi intézetek
nek pedig ajánlani fogja.

A szellemi munka szempontjából sem veszett kárba ez esztendő. 
A választmány elfogadta az új utasítást, melyben lehetőleg megtartottam 
Volf György szakavatott munkálatát. Lényegesebb változtatás csak egy 
tö rtén t: hogy t. i. kevesebb bizottsági tárgyalásra legyen szükségünk, 
minden szakot még egy-egy fölülvizsgáló fog alaposan megrostálni.

Hogy magának a munkának még mindig kevés látatja van, leg
inkább az okozta, hogy dolgozótársaink közül sokan visszaléptek, s 
helyükbe újakat kellett megnyerni. Mindazáltal néhány szaknak első 
földolgozása már vagy teljesen megvan, vagy pedig a befejezés küszöbén 
á l l : ilyenek a magyar és franczia nyelvtani műszók, továbbá a növény
tan, ásványtan és torna műszavai. Sőt két szak már fölülvizsgálat 
alatt van : a magyar s a franczia nyelv. A többi szak is nagyrészt 
munkában van s a szünet alatt fog elkészülni; legtöbb dolgozótársunk
nak ismételt Ígéretét bírom, hogy dolgozata jövő szeptember hó folyamán 
kezembe kerül.

Dolgozótársaink mindnyájan olyan szakértő és komoly tudósok, 
kiknek munkája elé teljes megnyugvással nézhetünk. íme a névsor:

Alexander Bernát dr. és Bánóczi József dr. —  philosophia.
Веке Manó dr. — mennyiségtan (számtan, betűszámtan, tértan).
Borbás Vincze dr. —  növénytan.
Brózik Károly dr. —  földrajz.
Csapodi István dr. —  egészségtan.
Csízik Gyula —  szabadkézi rajz.
Fialovszky Lajos dr. —  ásványtan és torna.
Hankó Vilmos dr. — chemia és gyorsírás.
Kont Gyula — physika.
Kreybig Lajos —  ábrázoló geometria.
Márki Sándor dr. — történet.
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Petricskó Jenő —  állattan.
Schack Béla dr. —  német nyelv és irodalom.
Szilasi Móricz —  latin és görög nyelvtan.
Szinnyei József dr. —  magyar nyelvtan.
Theisz Gyula dr. —  franczia nyelvtan.
Yolf György — stilistika, rhethorika, poétika.
Felülvizsgálókul eddig vállalkoztak: Alexander B. és Bánóczy J. 

(egymás munkáját vizsgálják át), Halász Ignácz dr. (a magyar nyelv
tant), Schack Béla dr. (a franczia nyelvtant), Mágócsi Dietz S. dr. 
(a növénytant).

A fölülvizsgálóknak derékmunkája októberben fog megindulni s 
újévre alkalmasint bevégződik. Az 1895. év lesz a nyilvános vitatás 
s a tulajdonképi szerkesztés esztendeje, s a kész munka —  úgy hiszem 
—  1896-ban fog napvilágot látni, úgy hogy a czímlapra rányomat
hatjuk: a Tanáregyesület adaléka az ezredév ünnepéhez.

Ajánlom a hasznos vállalatot a dolgozótársaknak s az egyesület 
összes tagjainak szíves jóindulatába.

Budapest, 1894. június 28. Simonyi Zsigmond.
A közgyűlés mind a két jelentést köszönettel tudomásul vette.
Müller József pénztáros annak előrebocsátása után, hogy 

az elnök úrnak a ministeri segélyre vonatkozó örvendetes jelen
tése után az ő jelentése is kedvezőbben fog alakulni, előterjesz
tette évi jelentését.

Tisztelt közgyűlés!
Múlt évi kevéssé örvendetes jelentésemet ez alkalommal ismétel

hetem. A lefolyt egyesületi év pénzügyi tekintetbe^ válságos volt, úgy
mint a megelőző is az volt. A bevételek az előirányzat tételeit nem 
érték el s különösen a tagdíjakban befolyt összeg az előirányzottól 
oly mértékben különbözik (előirányzat 6008 frt, befolyt 4465 frt), 
hogy e körülmény egymaga teljesen magyarázza, hogy az egyesület a 
kezében levő alapokból kölcsönöket venni kénytelen volt. A kiadások 
két főtétele: a Közlöny és az egyesület helyisége, az idén is nagyobb 
kiadást okozott mint a költségvetésben föl volt véve. Az egyesület 
helyisége azonban, minthogy deczember 1-je óta egy része 400 írtért 
albérletbe van adva, ez évben mégis kevesebb teherrel já rt, mint a meg
előzőben. A Közlöny ez évben is öt ívvel nagyobb, mint a költség
vetésben tervezve volt.

A tagok száma csökkent. Az 1893/94. év végén van az egyesület
nek egy protectora, 40 tiszteletbeli, 17 alapító, 994 rendes és 6 
rendkívüli tag, összesen 1058. (A múlt év végén 1102.) Ezek közül 
azonban 55-nek kilépése be van jelentve és ezek a jövő év elejétől 
nem lesznek többé az egyesület tagjai. Örvendetesnek jelenthetem, 
hogy a folyó évben mégis 24 új tag is lépett be.

A következőkben bemutatom az összes bevételeket és kiadásokat 
előtüntető számadást.



Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1893/94. évről.

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

1 Az 1892/9. évi pénztári maradék..................... 80 24 1 Az egyesületi Közlöny költségei :
2 Tagdíjak és előfizetések.................................... 4465 57 Nyomdaköltség.....................  1250 frt 10 kr.
3 Hirdetési és melléklési díjak............................. 408 15 írói díjak...............................  569 » 40 »
1 Megtérült postaköltség........... ............................. 28 65 A szerkesztő d íja .................  400 » — »
5 Eladott ifjúsági iratokból................................... 86 45 Expeditió...............................  295 » 70 > 2515 20
6 A kirándulási alapból......................................... 358 2 Tisztviselők tisztéletdíja:
7 Kamatok............................................................... 29 63 A főtitkár tiszteletdíja.........  200 frt — kr.
8 Az egyesületi helvség bevételei......................... 190 60 A titkár.................................  75 » — »
9 Az egyesület segélyalapjából kölcsön............... 280 — A pénztáros és a gazda.. . 441 » 16 » 716 1610 A «Gyermekbarát» egyesülettől bérlet fejében . 200 — 3 Ügyviteli kiadások és postaköltségek............... 104 76

4 A szegedi közgyűlés költségei........................... 70 29
\ 5 Kisebb nyomtatványokért.................................. 79 15

0 Az egyesületi helyiség költségei:
a) házbér...............................  1428 frt — kr.
6) a szolgának.....................  84 » — »

N. c) világítás és fűtés ...........  243 » 78 »
N. d ) folyóiratokra és újságokra 296 » 75 »

N y e) egyéb k iadások...............  264 » 24 » 2316 77
N y 7 Vegyes kiadások .......................  ..................... 199 35

\ 8 Pénztári maradék 1894/5-re............................... 75 31
Összesen.. . 1 6077 29 Összesen. .. 6077 29

Budapest, 1894. július 1-én. Müller Jó zsef, pénztáros.
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Az egyesület vagyona 1893/94. év végén.

frt kr.

1 Alapítványok :
Papi Balogh Péter úr alapítványa névértékben .. frt 100,—
Sz. kir. Pest városának alapítványa..................... » 100,-
A magyar nevelési társaság alapítványa............. » 100,—
f  Dr. Haynald Lajos bíbornok-érsek úr alapítv. . 100,-
f  Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapítv. . . » 100,—
t  Görög Imre úr alapítványa................................. » 145.45
Hegyesy Károly főgymn. tanár úr alapítványa.. . 100.—
Kirchner Lajos tanár úr alapítványa................... > 100,—
Vaszary Kolozs herczeg-primás úr alapítványa . » 100,—
Semsey Andor t. tag úr alapítványa................... » 100.—
Szilágyi István igazgató úr alapítványa............... » 100,—
Volf György igazgató úr alapítványa................... 100,—
Baksay István főgymn. tanár úr alapítványa. . . . » luO.—
Bombauer Emil főreálisk. igazgató úr alapítv... . J* 100,—
Székely István főgymn. tanár úr alapítványa. . . . 100,—
Dr. Schuschny Henrik isk. orvos és egészségtani

tanár úr alapítványa.......................................... » 100,— 1645 45
2 Bútorok, felszerelés stb. (leltár szerint, a múlt évi

értékből 10°/0 levonva)........................................ 1035 68
3 Pénztári maradék az 1893/94. év rő l..................... 75 31
4 A segélyző-alap vagyona а XXIII. kimutatás szerint. 9129 58

Összesen... 11886 02

Budapesten, 1894. július 1-én.

M üller József,
pénztáros.

A számadásokat megvizsgáltam és helyesnek találtam

Tátrafüred, 1894. júl. 3-án.

K urow szky Adolf,
pénztárvizsgáló.

Dr. Веке Manó,
pénztárvizsgáló.
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XXIII. Kimutatás az orsz. középisk. tanáregyesület scgélyző-
alapjáról.

B e v é t e l e k : frt kr.
1 А XXII. kimutatás szerint készpénz....................................... 3ő9 12
2 Kamatok..................................................................................... 138 33
3 Kölcsön után visszafizetés........................................................ 10 —

4 Adományokban befolyt.............................................................
Ehhez hozzájárult: a mármaros-szigeti kör 1892/93-ra löfrttal

36 —'

és 1893/94-re 10 írttal, dr. Koch Antal 1 írttal. Lévai Imre 
1 írttal, Hettlinger József 1 írttal, Piribauer Alajos 1 írttal 
és a szegedi közgyűlés : Dugonics-koszorúra való gyűjtés
feleslege 7 írttal.

Összesen. . . 543 45
K i a d á s o k : frt kr.

Segélyezésre fordíttatott............................................................ 55 —

Két egyszázforintos ösztöndíjra................................................ 200 —

Postaköltségre............................................................................. — 20
Az egyesületnek kölcsön.......................................................... 280 —
Készpénz ..................................................................................... 8 25

Összesen. . . 543 45
Budapest, 1894. júl. 1.

M üller József,
egyesületi pénztáros.

A segélyzö-alap vagyona az 1893/91. év végén.

frt kr.
1 Földhitelint. egyenlege 1894. év június hó 30-án................. 25 83
2 4500 frt 4 1/2 ° /0- o s  földhit. záloglevél ..................................... 4500 —
3 3200 korona 4°/0-os koronajáradék......................................... 1600 __
4 Két darab tiszai sorsjegy á 142-25 ......................................... 284 50
5 2000 frt regale-váltságkötv........................................................ 2000 —
6 Magánkötelezvényekben............................................................ 431 —
7 Egyesületnek kölcsön................................................................ 280 —
8 Készpénz............................. ...................................................... 8 25

Összesen. . . 9129 58
А XXII. kimutatás szerint volt................................................ 8947 66
Tehát 1893. július 2. óta szaporodás..................................... 181 92

Budapesten, 1894. július 1-én.
Müller József,

egyesületi pénztáros.

A számadásokat megvizsgáltam és helyesnek találtam 

Tátrafíired, 1891. július 3-án.

Kurowszky Adolf,
pénztárvizsgáló.

Dr. Веке Manó,
pénztárvizsgáló.
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A pénztáros jelentése alapján a következő eszmecsere fej
lődött ki:

Székely István dr. (N.-Szeben.) Kijelentette, hogy sem rokon-, sem 
ellenszenv nem vezeti, tárgyilagosan óhajt a jelentéshez hozzá szólni. A mi 
a Közlönyt illeti, annak a szerkesztésével meg van elégedve, hanem, ha 
kiadási tételeit tekinti, arra a gondolatra jön, hogy 2500 írtból azt heti 
lappá is át lehetne alakítani, a mi az érdeklődés fejlesztése czéljából nagyon 
kívánatos volna.

Felszólalásának másik része az egyesületi helyiségre vonatkozik. Nem 
mint vidéki szólal fel, nehogy a fővárosi és a vidéki tanár között gondolt 
különbség szóba kerüljön, hanem sokalja a helyiség kiadási tételét, az 
1700 frtot. Ez a casino semmi hivatást sem tölt be. A fővárosi tanárok a 
casino révén semmivel sem állanak közelebb egymáshoz érintkezés dolgában, 
mint a geographiailag egymástól távol levők. Nem tesz concrét indítványt, 
hanem megjegyzéseit a jövő választmánynak a figyelmébe ajánlja.

Végül kifejtette, hogy ő a tisztviselők díjazását nem helyesli, sokkal 
szebb volna ezeket tiszteleti állásokká tenni, nem tekintve, hogy megtakarítást 
is lehetne ezáltal elérni.

«
Kemény Ferencs (Eger). Rövid indokolás után a következő kérdése

ket intézte a pénztároshoz :
a) Mily alapon vették a segélyző alap kölcsönét igénybe ?
b) Van-e gondoskodva arról, hogy ez a kölcsön első sorban vissza

téríttessék ?
c) A Közlönyre 36 ív van előirányozva, ez tudvalevőleg még egy évben 

sem volt elég s előreláthatólag most sem lesz, kérdi, miért nem történt meg 
a reális előirányozás ?

Végül Székely Istvánnak a tisztviselők díjazására tett megjegyzésére 
azt válaszolta, hogy ő épen ellenkezőleg azt óhajtja, hogy minél jobban 
lehessen a tisztviselőket díjazni.

Schönvitzky Bertalan dr. (Pozsony) Úgy látja, hogy az egyesület 
intézményein két sebezhető pont van : a helyiségnek s a Közlönynek az 
ügye. Nem tudja, hogy a fővárosi tanárok milyen összeggel járulnak a fenn
tartáshoz, hanem azt hiszi a tapasztaltak után, hogy ilyen költségű helyiséget 
nem tarthatunk fenn s indítványozza is, hogy ezt a közgyűlés mondja ki. 
Végre azt hiszi, hogy a mostani alapszabályok alapján is lehetne e téren 
megtakarítást tenni.

A Közlöny ügyét a hirdetések ügyével köti össze. Ha a Közlönyt heti, 
vagy kétheti folyóirattá teszszük, akkor megkaphatjuk a kormány hivatalos 
Közlönyének a kiadását, a mi jó haszon lenne. Hirdetési díjakból is nagy 
jövedelemre volna kilátás, hiszen most is tud kiadót, a ki a hivatalos lapot 
minden subventió nélkül kiadná, sőt fizetni is hajlandó volna érte. Ajánlja, 
hogy a közgyűlés küldjön ki ennek a megbeszélésére és terv benyújtására 
bizottságot.

Alexander Bernát dr. A mi a Közlöny megjelenési idejét illeti, maga 
is azt hiszi, kogy a sűrűbb megjelenés nem lesz rossz az egyesület érdekeire 
s látva az egyre több oldalról jövő kívánságot, nem is ellenezné azt, hanem 
arra figyelmeztet, hogy ezt a folyó évi nagybizottsági ülésben az alap
szabályokkal kapcsolatban alaposan s minden oldalról megbeszélték, azért 
azt ajánlja, hogy a közgyűlés ne hozzon most érdemleges határozatot, hanem 
utasítsa a választmányt, hogy a megjelenési határidőre s más. ezzel kapcso
latos tenni valókra nézve a nagybízottsági ülés határozatainak s a most 
megbeszélteknek értelmében mihelyest csak az alapszabályok megengedik 
tegyen javaslatot.
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A közgyűlés Székely István dr. felszólalását tudomásul vette, Kemény 
Ferencznek a segélyző alapból vett kölcsönre vonatkozólag tett kérdéseire 
tudomásul vette, hogy a választmány a szükség kényszerítése folytán fordult 
kölcsönért az alaphoz, de kimondotta azt, hogy annak visszafizetéséről elsó' 
sorban gondoskodjék. A Közlöny íveinek számára nézve, miután a meg
jelenési idő kérdése az egész ügyet függőben tartja, a közgyűlés egyelőre, a 
költségvetés elkészíthetése szempontjából elfogadta a 36 íves költségvetést. 
Schönvitzky Bertalan indítványa értelmében a helyiségre nézve kimondotta, 
hogy a választmány, mihelyest csak lehetséges lesz, azonnal gondoskodjék, 
hogy e tekintetben az egyesület terhein könnyítsen.

A közgyűlés a pénztáros évi jelentését köszönettel tudomásul 
vette s neki a fölmentést megadta.

A pénztáros ezután beterjesztette a jövő évi költségvetést.

Az 1894/95. évi költségvetés.

Té
te

l Bevétel Kiadás

frt kr. frt kr.

1 Pénztári maradék az 1893/94 évről.. 75 31
2 Tagdíjakból és előfizetésekből............ 4500 —

3 Hátralékos hirdetési díjakból.............. 200 —

4 Kamatok és hirdetési d íjak ................ 300 —

5 Vegyes bevételek................................. 200 —

e Az egyesületi helyiség albérletéből. .. 400 —

7 A Nmgú V. és K. Ministeriumtól . . . . 500 —

8 A Közlöny kiadási költségei (1300 példány után):
nyomdaköltség 36 ív után á 29 frt = 1044 frt
boríték és fűzés................................. 180 »
Írói díjak ......................................... 560 »
a szerkesztő tiszteletdíja................. 400
expeditió............................................ 220 2394 —

9 A főtitkár tiszteletdíja......................... 200 —
a pénztáros tiszteletdíja................. 340 —
a titkár és gazda tiszteletdíja........ 150 —

10 Könyvkereskedő................................... 150 -
11 Ügvviteli kiadások............................... 100 —
12 Az egyesületi helyiség költségei:

házbér..........................................  . . 1400 frt
szolga........................... ..................... 84 »
világítás és fű tés............................. 250 »
újságokra ........................................... 250 »
egyéb kiadások................................. 200 » 2184 —

13 Előre nem látott kiadásokra............. 150 —
Összesen... 6175 31 5668 —

A kiadások 507 írt és 31 krral kevesebbet tesznek ki, mint 
a bevételek. A bevételi többlet az egyesület tartozásainak részben való 
törlesztésére lesz fordítható.

Orsz. K özép isko lai T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXVIII. 2
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A tartozások a következők:
A segély-alapnak....................................... 280 frt
Kirándulási alapnak................................. 330 »
Kiállítási alapnak................................... . 55 »
A nyomdának..........................................  1100 »

Összesen. . .  1765 frt.

Ezzel szemben van az egyesületnek tagdíjhátralékban 3500 írtnál 
nagyobb követelése.

Budapesten, 1894. július 1-én.
Müller József,

egyesületi pénztáros.

A közgyűlés e költségvetést észrevétel nélkül elfogadta.

A közgyűlés főtárgyának, as alapszabályok módosításának 
tárgyalása előtt az előadó, Alexander B. dr. a napirendhez a 
következő indítványt terjesztette e lő :

„T. Közgyűlés! Az a körülmény merült fel, hogy a napirenden 
levő tárgynak, az alapszabályok módosításának tárgyalásába nem 
bocsátkozhatunk bele, mert nem vagyunk 100-an, mint az alapszabá
lyok megkövetelik, hanem míg ugyancsak az alapszabályok előírása 
szerint a jövő évi közgyűlés ebben a tárgyban érdemlegesen határoz
hat, addig is egyesületi érdekeinket tekintve, azt ajánlom, hogy küldjön 
ki a közgyűlés bizottságot, mely tervet készítene, hogy az új alap
szabálytervezetből mi módon lehetne azt, a mi a helyi és a kerületi 
köröknek megalkotását s a vidéki tagoknak a választmányi ülésekre 
való megjelenését illeti, már a jelenlegi alapszabályok keretén belül 
megvalósítani s ezen bizottság már a holnapi napra mutatná be 
javaslatát.

A közgyűlés az előadó indítványához egyhangúlag hozzá
járult s annak értelmében Hófer Károly elnökölése alatt bizott
sági tagokul Alexander Bernát drt, Baksay Istvánt, dr. Balassa 
Józsefet, Búza Jánost, Fischer Miklóst, dr. Gerevich Emilt, dr. Both 
Mártont, dr. Schönvitzky Bertalant és dr. Székely Istvánt kikül
dötte s felkérte, hogy az indítvány értelmében teendő javaslatukat 
még a mai nap folyamán dolgozzák ki, s a holnapi napon foly
tatandó ülésre terjeszszék elő.

Az első napi ülés napirendje ki lévén merítve, az elnök az 
ülést bezárta és folytatását holnap d. e. 1IS10 órára tűzte ki.
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M ásodik  n ap  jú liu s  4-én.

Elnök: Beöthy Zsolt, jegyző: Szerelemhegyi Tivadar (egy- 
ídeig helyettesítve Szigetvári Iván dr. által).

Az elnök az ülést ’/2 10 ó. megnyitotta s napirendretérés 
előtt a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldötte dr. Demkó 
Kálmán és Vámossy Mihály tagokat, a jövő évi számvizsgálás 
eszközlésére, dr. Веке Manót, Bogyó Samut, Kemény Ferenczet 
és Mauritz Dezsőt.

Halász László ez. főigazgató r. tag bemutatta Dunay Ferencz 
főigazgató r. tagnak üdvözletét, ki akadályozva van abban, hogy 
személyesen vehessen részt a közgyűlésen.

A közgyűlés az üdvözlést köszönettel fogadta.

Napirendre térvén
Alexander Barnát dr. az alapszabályok módosításának kérdése 

ügyében a tegnapi üléstől kiküldött bizottság nevében beterjesztette 
a következő javaslato t:

A július 2-án tartott közgyűlésből kiküldött bizottság az egyesület 
legközelebbi teendőire vonatkozólag a következő határozati javaslatot terjeszti 
a közgyűlés elé:

Tekintve, hogy az eddig érvényben lévő alapszabály 25. §-a értelmében, 
mely szerint: «Ha az alapszabályok módosítása forog fenn, mi minden esetben 
egy negyed évvel előre közzéteendő, akkor legalább 100 tag jelenléte szükséges; 
határozatot a jelenlevők két harmadrésze hoz. Ha 100 tag nem jönne össze, 
akkor a közelebbi rendes közgyűlésre halasztandó, tekintet nélkül a jelen
lévők számaira» minthogy az alapszabály által megkívánt számban e köz
gyűlésen a tagok nem jelentek meg, az alapszabályok szándékolt átalakítása 
sem történhetik meg.

Tekintve azt az általános óhajtást, hogy az egyesület működése min
den irányban mielőbb intenzivebbé tétessék, mondja ki a közgyűlés, hogy:

á) a szegedi közgyűlésből kiküldött tizenkettes bizottság által készí
tett egyesületi alapszabály-tervezetet általánosságban elfogadhatónak tartja ; 
egyszersmind jelentse ki, hogy ama bizottság munkálkodását ezennel befeje
zettnek tekinti, s az alapszabály-tervezet részletes tárgyalásába ez alkalom
mal csak a fent említett okból nem bocsátkozva, az egyesület véglege? 
reformját sajnálattal a jövő rendes közgyűlésre halasztja.

b) Nehogy azonban e miatt az egyesület rendszeres működése fenn
akadást szenvedjen, a közgyűlés a következőket adja utasításul a választ
mánynak :

Léptesse haladék nélkül életbe az új alapszabály-tervezetnek mind
azon intézkedéseit, melyek a fennálló alapszabályok megsértése nélkül már 
most is életbe léptethetők. Nevezetesen

1. Igyekezzék a választmány az egyesület czéljául az új alapszabály
tervezetben kijelölt egész működési kört lehetőleg megvalósítani.

2. Igyekezzék a körök működésére vonatkozólag az új tervezet 
31—34. pontjaiból megvalósítani mindazt, a mi a most érvényben lévő 
alapszabályok szellemébe nem ütközik.

2*
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3. A választmány működésében igyekezzék oly irányt követni, mely 
mellett a vidéki körök nagyobb mérvű társulati munkálkodása és a vidéki- 
választmányi tagoknak a választmányi üléseken való részvétele lehetővé 
legyen téve.

4. Utasíttatik a választmány arra. bogy e közgyűlés jegyzőkönyvét 
egy, az egyesületet a tanároknak meleg hangon figyelmébe ajánló-levél 
kiséretében Magyarország valamennyi középiskolai és felsó'bb leányiskolái 
tanárának megküldje.

Ez utóbbira nézve felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy az egye
sület törekvéseinek minél szélesebb körben való megismertetése s annak 
propagálása szempontjából legjobb lenne az elnök megnyitó beszédének 
a terjesztése, ezért azt ajánlja, hogy ezen közgyűlés jegyzőkönyvét, 
tehát a Közlöny szeptemberi füzetét küldjék meg minden középiskolai 
tanárnak ; továbbá taggyüjtés czéljából fel kellene szólítani minden 
középiskolai tanárt a belépésre és minden igazgatót a taggyűjtésre.

Kiss Sándor (Kolozsvár) azzal egészíti ki az indítványt, hogy 
a Közlöny szept. füzetét és a belépésre való felszólítást a kereslte 
iskolák igazgatóinak és tanárainak is küldjék meg.

Körösi Sándor (Fiume) a Közlöny szept. füzete mellett az elnök 
megnyitó beszédét külön lenyomatban óhajtja szétküldeni, hogy a figyelem 
annál inkább reá irányuljon.

A közgyűlés úgy az alapszabályok ügyében beterjesztett 
javaslatot, mint Alexander Bernátnak az egyesület eszméinek és 
törekvéseinek ismertetése, terjesztése és tagok szerzése ügyében 
tett javaslatait Kiss Sándor és Körösi Sándor tagok javaslataival 
kibővítve elfogadta és végrehajtásukkal a választmányt megbízta.

Az elnök bejelentette, hogy az alapszabályok értelmében az 
1891-iki közgyűlésen megválasztott tisztviselők és válaszmányi tagok 
megbízása lejárt és új választás szükséges az igy megüresedett állások 
betöltésére. Őt magát a múlt évi közgyűlés választotta ugyan meg 
s így még két évig tart, azonban, hogy az elnök működési ideje 
s választása a többi tisztviselőkével teljesen összeessék, ezennel 
lemond az elnökségről, s a közgyűlést felhívja, hogy a többi meg
üresedett állások mellett az elnöki állást is ezen a közgyűlésen töltse 
be. (A közgyűlés az elnököt éljenzésekkel és ,,újra megválasztjuk“ 
kiáltással szakította félbe.)

G-erevich Em il dr. (Kassa) Beöthy Zsolt neve vonzó erejének 
tulajdonítja azt, hogy az egyesület a fenyegető válságon szerencsésen 
keresztül megy s innen van, hogy Magyarország minden tanárának 
az az óhajtása, hogy Beöthy Zsolt maradjon az elnöki székben. (Szűnni 
nem akaró éljenzés.)

Beöthy Zsolt köszönettel fogadta a bizalmat s kijelentette, hogy 
a lehető legbuzgóbb munkásságot fogja kifejteni az egyesület érdeké-
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ben, mégis tekintettel az alapszabályokhoz kapcsolt ügyrendre, mely 
föltétlenül titkos szavazatú választást ir elő, kijelentette, hogy az 
elnöki állást is választás alá bocsájtja. Egyúttal bejelentette, hogy 
Szerelemhegyi T. főtitkár állásáról már előbb lemondott s kinyilvánította, 
hogy tisztét csak ezen közgyűlés végéig hajlandó viselni, és esetleges 
újbóli megválasztását körülményei miatt nem fogadhatná el.

A közgyűlés a főtitkár lemondását sajnálattal tudomásul vette.
Ezután Baksay István elnöklése alatt Bermüller Ferencz és 

György Lajos tagokat a szavazatszedő-bizottság tagjaiul fölkérte 
s a szavazatok beadásának tartamára, az ülést felfüggesztette.

Az ülés újból megnyitása után a mai ülés napirendje Веке 
Manó dr.-nak «A millennium és a középiskolák> czímü előadása 
következett.

Веке M. dr, (Budapest) felolvasta értekezését. (L. a 27. lapon.)
A nagy figyelemmel hallgatott s élénk éljenzéssel fogadott 

előadáshoz a következő eszmecsere fűződött.
Schönvitzky Bertalan dr. (Pozsony). A millenniumi kiállítás, 

ünnepségek és tudományos összejövetelek idejében az egyesülettől nagy 
szabású tevékenységet vár, melylyel a tagoknak a fővárosban tartóz
kodását s a congressuson résztvevőst lehetővé tegye, mert különben 
nem lesz meg a kívánt eredmény. Erre a nagyobb tevékenységre már 
most kell készülni s azért némely részletet meg is említ, melyek a 
tagoknak a fővárosba utazásának, ott tartózkodásának s munkálkodása 
honorálásának kérdésére tartoznak.

Körösi Sándor (Fiume). Ebben a tekintetben a közgyűlés nem 
bocsátkozhatik a részletek, felmerülő tervek stb. tárgyalásába. Arra 
való a Közlőn}7, hogy annak hasábjain beszéljük meg az ide vonat
kozó dolgokat. Ajánlja, hogy a vitát zárják be.

A közgyűlés Веке Manó dr.-nak érdekes, nagyon tanulságos és 
a millennáris ünnepségek alkalmából a tanárokra, s a középiskolákra 
váró kötelességeket felölelő előadásáért, mely minden tekintetben 
kiindulásul és alapul szolgálhat, köszönetét szavazott s elhatározta, 
hogy azt Közlönyében közzéteszi. A mi a Schönvitzky B. dr.-tól javasolt 
s az egyesület részéről kifejtendő tevékenységet illeti, a közgyűlés 
tudja, hogy a választmány minden utasítás nélkül is iparkodni fog 
az ünnepségek és a congressus tartamára minél nagyobb könnyítéseket 
kieszközölni a tagok számára.

Ezután az indítványok tárgyalására került a sor.
a) Kemény Ferencz indítványát, hogy a szolgálati pragmatica 

sürgetése czéljából a választmány intézzen a ministeriumhoz újabb 
felterjesztést, a választmány ajánlatára a közgyűlés helyesléssel és 
egyhangúlag elfogadta,
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b) Kemény Ferencz indítványát a tanároknak állandó jellegű 
igazolvány alapján adandó vasúti kedvezmények kéréséért a köz
gyűlés elfogadta, de a választmány ajánlatára azzal a hozzáadással, 
hogy, a mennyiben ez nem sikerülne, igyekezzék legalább a választ
mányi ülésekre és közgyűlésekre utazó egyesületi tagoknak kedvez
ményeket szerezni.

c) Szerelemhegyi Tivadarnak indítványát, hogy:
«Ismerve azt a nagy munkát, a mit az alapszabályok tervezése, 

kidolgozása és összeállítása igényel, tudva azt a fáradhatatlan buzgalmat, 
melvlyel a bizottság ezt elvégezte, tisztelettel indítványozom, hogy a bizottság 
tagjainak: Hófer Károlynak, Веке Manó dr.-nak, Demkó Kálmán dr.-nak. 
Franki Istvánnak, Jónás Jánosnak, Kardos Albertnek. Kemény Ferencznek. 
Mauritz Rezsőnek, Müller Józsefnek, Schönvitzky Bertalan dr.-nak, Szigetvári 
Iván dr.-nak, s a kinek a vállán a legtöbb teher volt, a bizottság előadójá
nak, Alexander Bernát dr.-nak szavazzon a közgyűlés elismerést és azonfelül 
jegyzőkönyvi köszönetét»
a választmány megjegyzés és ajánlás nélkül terjesztette a köz
gyűlés elé, mert az illető bizottságnak tagjai legnagyobb részben 
a választmánynak is tagjai; a közgyűlés azonban lelkesedéssel 
és egyhangúlag elfogadta azt.

d) A közgyűlésen jelenlevő kassai tagoknak dr. Gerevich 
Emil, Vadász József, Horváth Lajos, Révai Manó, azt az indít
ványát, hogy tekintettel Kassa városának 1891-ben tett meghívá
sára és az egyesületnek azt elfogadó határozatára, az egyesület 
jövő  évi közgyűlése Kassán tartassék meg, a közgyűlés köszönettel 
egyhangúlag elfogadta.

e) Gerevich Emil dr. indítványára a közgyűlés egyhangúlag 
éljenzés közt nagy lelkesedéssel megválasztotta tiszteleti tagjá
nak Leövey Sándor min. tanácsost, a ki az egyesület ügyei 
és érdekei iránt mindig a legjobb indulattal s nagy érdeklődéssel 
viseltetett és a jelen közgyűlésen a közoktatásügyi kormányt kép
viselte.

A közgyűlés három tagot küldött ki. hogy a min. tanácsos 
urat a választásról értesítse s előtte a közgyűlés tiszteletét tol
mácsolja.

Az indítványok tárgyalása után fölszólalt Kiss S á n d o r  (Szeged) 
s hivatkozva a múlt évi közgyűlésnek a Pusztaszeren állítandó mil- 
lennáris emlék ügyében hozott határozatára, mivel a választmány részéről 
a lefolyt évben ezen ügyben semmi sem történt, arra kéri a köz
gyűlést, hogy ne ejtse el ezt az ügyet, hanem mondja ki, hogy az 
emlékre a középiskolákban gyűjtést indít.

Szigetvári Iván dr. (Budapest). Nem ért egyet a felszólalóval 
s azt ajánlja, hogy mivel Pusztaszeren a kormány is mindenesetre 
fog emléket állítani, várjuk meg, mit kezdeményez s ahhoz képest
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intézkedjünk. Attól is fél, hogy a tőlünk állítandó emlék felekezeti 
jellegű lehet, ilyenre pedig nem gyűjtene; különben is nem tőlünk 
függ az iskolai gyűjtések elrendelése.

Kiss Lajos válaszában arra kéri a közgyűlést, hogy ne várjon 
mindent a kormánytól, hiszen az ilyen ügyet mindig a társadalom 
szokta kezébe venni és elvégezni. Mikor ott a helyszínén a gyűjtést 
megkezdettük, akkor sem tanácskoztunk s nem hivatkoztunk a kor
mányra. Hogy az emlék milyen jellegű lesz, azt ő mellékes dolognak 
tekinti, a fő szerinte az, hogy legyen. Kicsinyeskedésekkel ne gátoljuk 
magát az ügyet. Hogy szabad e vagy nem a középiskolákban ilyen 
ügyben gyűjtést elkezdeni, nem hiszi, hogy magyar ember kérdés 
tárgyává tegye. Kossuth Lajos emlékére is gyűjtöttek s gyűjtenek 
ma is minden formális engedély nélkül.

Az elnök felolvastatta a múlt évi közgyűlésnek és a választmány 
október havi ülésének ide vágó határozatait, melyek szerint a választ
mány az emlék felállítása ügyében belátása szerint a legalkalmasabb 
módon és időben el fog járni. Az elnök még ezen határozatokat kiegé
szítette azzal a kijelentéssel, hogy a választmány mindenesetre ragasz
kodik ezen határozatokhoz s bármilyen lesz is a szóban forgó emlék, 
mindig a mienk marad az a tudat, hogy ahhoz az első követ mi 
tettük le.

A közgyűlés az elnök válaszát és kijelentését helyesléssel tudo
másul vette,

Mazucli Ede (üngvár) indítványára a közgyűlés a tisztikarnak 
egyhangúlag elismerését nyilvánította és köszönetét szavazott a lefolyt 
egyesületi évben munkásságáért és az egyesület érdekeinek előmoz
dításáért.

A szavazatszedö-bizottság a szavazatok összeszámlálásával elké
szülvén, annak elnöke, Baksay István a következő jelentést terjesz
tette elő.

Beadtak összesen 49 szavazatot, ebből esett:
Beöthy Zsoltra, mint elnökre 48 szavazat (egy lap üres volt).
Hófer Károlyra, mint alelnökre 46 szavazat.
Vámossy Mihályra, mint alelnökre 48 szavazat.
Dr Szigetvári Ivánra, mint fó'titkárra 44 szavazat.
Dr. Alexander Bernátra, mint szerkesztőre 48 szavazat,
Müller Józsefre, mint pénztárosra 48 szavazat.
Reiner Ferenczre, mint titkárra és gazdára 48 szavazat.
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Fővárosi választmányi tagságra, Vidéki választmányi tagságra. 
(az 1897. évi közgyűlésig tartó meg- (az 1897. évi közgyűlésig tartó meg- 

bízásssal) bízással)
Dr. Веке Manó........................... 48 Bódiss Jusztin (Győr-Szt-Márton) 48
Biczó Géza................................... 47 Búza János (Sárospatak)............ 48
Dr. Cherven Flóris..................... 47 Cziegler Ignácz (Kolozsvár) . . . . 44
Deme László............................. 47 Franki István (Szabadka).......... 38
Dr. Harrach József..................... 47 Futó Mihály (H. M.-Vásárhely).. 46
Dr. Károly Gy. Hugó................. 46 Dr. Gerevich Emil (Kassa) . . . . 48
Mauritz Rezső............................. 48 György Lajos (Losoncz)............. 47
Dr. Négyessy László................. 47 Győrik Márton (Pozsony).......... 47
Tiber Ágost................................... 47 Kiss Sándor (Kolozsvár)............ 48
Varga Ottó................................... 48 Stöhr Antal Sz. (Kassa)............ 47
Volf György................................. 48 szavazatot kaptak.

A körök jelöltjei közül (egy évi megbízással):

A fiumei kör részéről: A marm.-szigeti kör részéről
Berghoffer Nándor..................... 48 Marikovszky Menyhért............... 48
Fest A ladár................................. 48

A szepesi kör részéről: Az ungvári kör részéről:
Dr. Demkó Kálmán................... 48 Hódoly László............................. 48
Dr. Fischer Miklós..................... 47 szavazatot kaptak.
Dr. Róth Márton......................... 48

A közgyűlés a felsoroltakat, mint legtöbb szavazatot nyerőket 
a fönnebb felsorolt állasokra tisztviselőkul, illetve választmányi 
tagokul megválasztottaknak jelentette ki az alapszabályokban kitett 
időre szóló megbízással.

Beöthy Zsolt elnök a maga és tiszttársai nevében köszönetét 
mond a bizalomért, mely a választásban irányukban olyan szépen 
nyilvánult s míg a maguk részéről odaadó munkásságot igér, addig 
arra kéri a tagokat, hogy a most nyilvánított bizalmukkal ajándékozzák 
meg működésük tartama alatt is.

Dr. G-erevich Emil (Kassa). A közgyűlésen megjelenő tagokat 
a közoktatásügy és az egyesület érdekei mellett kiválólag az elnök
nek, Beöthy Zsolt nevének varázsa vonzott, a kinek zászlója alatt 
amaz érdekek előmozdítására tömörültünk, tanácskozásainkban pedig 
az a szeretet vezérlett, melylyel az oktatásügy és egyesületünk érdekei 
mellett elnökünk irányában viseltetünk, azért minden tag nevében 
hálás köszönetét mond Beöthy Zsoltnak megjelenéséért s a tanács
kozások tapintatos és liberalis vezetéséért s indítványozza, hogy ezt 
iktassák jegyzőkönyvbe.
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Beöthy Zsolt: Kötelességének teljesítéséért nem illeti köszönet, 
azért azt nem is fogadja el, hanem a szeretetet hálás szívvel veszi 
s kéri, hogy azt őrizzék meg számára minél hosszabb ideig. Ezután 
a tagokat köszöntve ezek éljenzése között az egyesület XXVIII. köz
gyűlését bezárta.

Szerelemhegyi T.
főtitkár.

A közgyűlésen jelen voltak:

Alexander B. dr. (Budapest) 
Balassa József dr. (Debreczen) 
Bauer József (Lőcse)
Веке Manó dr. (Budapest)

5 Belányi Tivadar (Pozsony) 
Beöthy Zsolt (Budapest) 
Bermüller Ferencz (Budapest) 
Bournáz János (Kolozsvár) 
Bruckner Károly (Késmárk)

10 Búza János (Sárospatak)
Cseri József (Székesfehérvár) 
Czigler Ignácz (Kolozsvár) 
Demkó Kálmán dr. (Lőcse) 
Dénes Ferencz (Lőcse)

15 Falu Károly dr. (Brassó) 
Fekete Ipoly (Szeged)
Fischer Miklós (Igló)
Forster Rezső (Lőcse)
Gerevich Emil dr. (Kassa)

20 Gúhr Márton (Igló)
György Lajos (Losoncz)
Halász László (Lőcse)
Hófer Károly (Budapest) 
Horváth Lajos (Kassa)

2ö Kassai Nándor (N.-Kálló) 
Kátay Lajos (Szeged)
Kemény Ferencz (Eger)
Kiss Albert (Igló)
Kiss Lajos (Szeged)

30 Klein Ede (Késmárk)
Körösi Sándor (Fiume)

Kövi Imre (Igló)
Kurovszky Adolf (Lőcse)
Leövey Sándor (Budapest)

35 Losonczv Lajos dr. (Késmárk) 
Lővy Mór (Lőcse)
Marcsek Andor (Igló)
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A választmánynak július hó 3-án és 4-én Tátrafüreden
tartott ülései.

Elnök : Beöthy Zsolt, jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: llófer K. alelnök, Vámossy Mih. tiszteleti tag 

dr. Alexander B. szerkesztő, Müller J. pénztáros, BaJcsay István, 
dr. Веке M., Bermüller F., dr. Demkó K., György L., Kemény Б'., 
dr. Schönvitzky B., dr. Szigetvári I. választmányi tagok.

A választmányi ülés mindenekelőtt a jövő évi költségelőirány
zatot vette tárgyalás alá s megvitatván, elhatározta, hogy a közgyűlés 
elé ajánlással fogja terjeszteni.

A beérkezett indítványokat szintén megbeszélés tárgyává tette 
s azokat a közgyűlésről szóló jelentésben olvasható véleményezéssel 
látta el.

Az elnök az első napi ülésből kiküldötte a megüresedő tiszti 
állásokra a kijelölő bizottságot és pedig Yámossy Mihály elnöklése 
alatt Czigler Ignácz, Fischer Miklós, dr. Schönvitzky Bertalan és 
dr. Szigetvári Iván tagokat.

Alexander B. szerkesztő az első napi ülésen előadta, hogy 
inivei értesülése szerint, némelyek őt ismét jelölik a szerkesztői állásra, 
ezennel kijelenti, hogy azt többé nem tarthatja meg s a kijelölő 
bizottságnak is tudtára kívánja adni, hogy ne is jelölje őt

Hófer alelnöknek, majd Beöthy Zsolt elnöknek azon ismételt 
kérésére, hogy ha már az egyesület reformálása körül a nagy munkára 
vállalkozott, erre a kisebbre, mely azonban amannak természetes 
kiegészítője, vállalkozzék legalább addig, míg a reformmunkálatok 
befejeződnek. Alexander B. dr. kijelentette, hogy ezen kérésnek kény
telen engedni s ha úgy vélik, hogy az egyesület érdekeinek azzal 
használ, a jelölést elfogadja, de csak úgy, ha valaki segítségére lesz, 
s ezen föltétel mellett is csak egy évre hajlandó megválasztása eseté
ben a szerkesztői tisztet teljesíteni.

A választmány Alexander B. dr. azon kijelentését, hogy a jelö
lést elfogadja, örömmel vette tudomásul.

Sz. T.
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A MILLENNIUM ÉS A KÖZÉPISKOLA.

Már a mult évi szegedi közgyűlésen volt alkalmam e tárgyról 
nyilatkozni. Már akkor hangsúlyoztam, hogy mi, középiskolai tanárok, 
e millenniumi ünepélyt nem tekinthetjük oly ünnepnek, melyen csupán 
csak a nemzetnek ezeréves fönnállásán érzett öröme nyilvánulna, hanem 
a magyar nemzeti élet történetében oly momentumnak tartjuk, mely 
a múlt emlékeinek szemünk elé varázslásával a nemzet önbizalmát 
emelje, múltjába vetett hitét fokozza és alkalmul szolgáljon arra, hogy 
komoly tanulmány tárgyává téve a multat, messze kiható okulást 
meríthessünk a jövőre.

Mi nem tekintjük a millenniumot szemkápráztató, szórakoztató, 
teljes gondtalansággal megülendő' ünnepélyességnek, a milyent nagy 
munka után szoktunk pihenőül óhajtani, hanem komoly gonddal és 
éles megfigyeléssel, elfogulatlan történeti érzékkel akarjuk áttekinteni a 
multat, hogy ne csak a fényes napok emlékeiből merített lelkesedéssel, 
hanem a komor idők tanulságaiból merített férfias, erős elhatározással 
lépjük át az új ezredév küszöbét.

És ha így fogjuk fel a millenniumi ünnepségeket, akkor azonnal 
következik, hogy nekünk tanároknak igen sok a tenni valónk, mert 
nekünk nemcsak arról kell gondoskodnunk, hogy a magyar középiskolai 
oktatásügy fejlődését és mai állapotát oly tanulságos módon tüntessük 
fel, hogy a magyar cultura e legfőbb factorának ismeretéből a jövő 
fejlődésére is okulást meríthessünk, hanem ezenkívül, mint a magyar 
ifjúság hivatott nevelőinek, arról is kell gondoskodnunk, hogy a 
millenniumból meríthető tanulságok behatoljanak nemzetünk szellemébe, 
hogy azáltal ez ünnep valóban nemzeti önérzetünk istápolója, történeti 
fejlődésünk ismeretének terjesztője, a múltba és jövőbe egyaránt bevilá
gító szövétnek és így az egész nemzeti nevelés hatalmas eszköze lehessen.

De ezzel a kettős feladattal még nincs is kimerítve a magyar 
középiskolai tanárságra váró munka. Ha a millenniumi ünnepélyekkel 
kapcsolatban, leginkább az országos kiállításon könnyen áttekinthető, 
tanulságos módon mutatjuk be a középiskolai oktatásügy állapotát és 
ha e kiállítást alapos tanulmány tárgyává téve, alapos, hasznavehető 
okulást szerzünk magunknak a jövőre vonatkozólag: akkor csak azt a 
feladatot teljesítettük, a mit a millennium alkalmából hazánk egész 
culturája megkövetel minden culturalis tényezőtől.

Ha meg arról gondoskodunk, hogy az egész millenniumból 
meríthető történeti okulás beléhatoljon a nemzet jövőjének, hazánk 
ifjúságának szellemébe, akkor sem teszünk egyebet, mint a mit nap
nap után végzünk, mikor a jövő magyar culturának előttünk lebegő 
ideálja kötelez bennünket a nemzeti eszmék és nemzeti eszmények 
átplántálására.

De senki sincs közöttünk, a ki azt hinné, hogy a magyar 
középiskola oly isolált culturalis intézmény, a mely a tanítással köz
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művelődési feladatát teljesítette volna. Középiskolánkat mindig egész 
nemzeti culturánk góczának ismertük, oly gócznak, mely egyrészt 
felveszi magába a fó'bb nemzeti vonásokat, hogy kelló'en megtisztulva 
és megerősítve minden ismeret révén a tanuló ifjúság leikébe vitesse
nek, másrészt azonban onnan kell kisugároznia egész nemzeti létünk 
szellemi világosságának. S valóban, egész történetünk a mellett tanús
kodik, hogy középiskoláink körül terjedt a világosság, hogy közép
iskolai tanáraink voltak egész tudományosságunk legfőbb terjesztői, s 
hogy középiskoláink voltak a nemzet szellemi életének védő bástyái. 
Nekünk minden alkalmat fel kell használnunk arra, hogy mindinkább 
szorosabbra fűződjék a kapocs az iskola és a vidék közölt, hogy 
kifejlődjék iskoláinknak már-már veszendőbe menő s a vidék egész 
typusát visszatükröző individualitása, hogy tanáraink ne csak az iskoláért, 
de annak egész környékéért lelkesedjenek és hogy testtel és lélekkel 
annak a társadalomnak a szolgálatába állhassanak, a mely az iskolát 
környékezi.

E megjelölt feladatokból már önként következtethetünk azokra a 
módozatokra, a melyek az egyes tanároknak, az egyes iskoláknak és 
az egész egyesületnek a millenniumi ünnepségeken való résztvételére 
vonatkoznak.

Azon kell lennünk, hogy az országos kiállítás keretén belül minél 
teljesebb képét adjuk mai középiskoláinknak, tanáraink és tanulóink 
munkásságának, a tanítás és tanulás eszközeinek. A kiállítási bizottság 
már a múlt évben kidolgozta az egész kiállítás tervezetét, melyet múlt 
év deczember havában a tanártestületeknek megküldött oly czélból, 
hogy behatóan tanulmányozzák és közreműködésükkel a tervezet meg
valósítását lehetővé tegyék. Azóta a bizottság megtette az előkészületeket, 
hogy a maga részéről a kiállítás sikerét biztosítsa. Mivel közös munkáról 
van szó, oly munkáról, melyet a kiállítási bizottság a középiskolai 
tanársággal egyetemben végez, talán nem lesz érdektelen, ha főbb 
vonásokban jelzem, hogy minő intézkedések történtek már eddig is.

A kiállítás egyik főcsoportját alkotják az iskolaépületek tervei és 
képei. A ki ismeri középiskoláink újabb fejlődését, az tudja, hogy alig 
van tér, a melyen több történt volna, mint épen a tanítás eme legfonto
sabb külső factorának fejlesztése terén. Díszes paloták emelkednek régi 
zegzúgos, sötét és alkalmatlan iskolaépületeink helyén és nem ritkán a 
város legdíszesebb épülete, tehát külsőleg is hatalmas hirdetője a ráváró 
fontos culturalis missiónak: az iskolaépület. Körülbelül 80 iskolaépület 
tervét és képét készítteti el a bizottság az iskoláktól beszerzendő 
tervek és képek nyomán és a munkát már ez irányban meg is kezdte.

A tanítás külső feltételei között nem kevésbbé fontosak a czélszerű 
és alkalmas tanítási eszközök. De nemcsak a tanítás ügyének teszünk 
szolgálatot, mikor kiváló szakférfiak javaslatai alapján állítjuk össze 
a gyűjteményeket és mikor egyes iskoláink által használt kiváló fontos
ságú és a localis viszonyoknak is megfelető eszközöket bemutatjuk,
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hanem igen fontos hazafias kötelességet teljesítünk, midőn a magyar 
tanszerkészítő ipart a maga primitív állapotából felemeljük arra a magas
latra, a melyet úgy a tanszerek rationalitása, mint maguknak a tanszer- 
készitőknek kiváló ügyessége folytán méltán elfoglalhat. A kiállításban 
meg akarjuk ismerni hazai tanszerkészítőinket, azok munkáját és terveit 
és remélhetőleg nincs messze az az idő, mikor elmondhatjuk, hogy 
immár középiskoláinkban nemcsak a tanítás nyelve, nemcsak a tanár 
és tanuló érzülete, nemcsak a tanítás egész szelleme, hanem annak 
minden egyes eszköze, minden egyes tárgya magyar a szó szoros 
értelmében.

A kiállításnak ez a része is már majdnem teljesen biztosítva 
van. Már majdnem minden egyes csoport megállapította a minimális 
normalis gyűjtemény tárgyait és ezek a tárgyak, természetesen hazai 
tanszerkészítőknél, valamely újjonnan felszerelendő iskola részére már 
jórészt meg is rendeltettek. De a minimális normalis gyűjteményekkel 
még nem merítettük ki ez irányban a kívánni valót. Igazán tanul
ságos csak akkor lehet a kiállítás, ha alkalmunk lesz ott arra, hogy 
egymástól tanuljunk. Hozza oda mindenki az általa kieszelt eszközök, 
eljárások legjavát, keljenek versenyre egymással tanításunk munkásai, 
hogy középiskolai tanításunk e nemes versenynek hasznát lássa.

De nem akarom részletesen felsorolni mindazt, a mit a bizottság 
már eddig is tett és a mit már megindított, hogy hű képét kapjuk 
iskoláink egész munkásságának, tanításunk külső factorainak, tanáraink 
és tanítóink munkásságának. A napokban küldte szét azt a «Tájékoz
tató», melyben pontosan megjelöli, hogy a múlt évi tervezet egyes 
pontjainak megvalósítását minő módon véli elérhetőnek: mit tesz a köz
oktatási kormány, mire vállalkozik a bizottság, mit vár a kiállítás 
sikere érdekében a tanároktól, iskoláktól és iskolafentartóktól. Most már 
nincs más hátra, mint hogy az ott megjelölt módon mindenki vegye 
ki a részét a munkából önzetlenül, mint a hogy hozzánk tanárokhoz illik, 
buzgóan, a hogy az általunk szolgált culturalis ügy megérdemli.

De nemcsak azon kell lennünk, hogy középiskoláink mai állapotát 
minél teljesebben tüntessük fel, hanem arra is kell törekednünk, hogy 
azt saját magunk okulására és az egész magyar középiskolai oktatásügy 
hasznára kellően értékesíthessük. E tekintetben kiválóan fontos intéz
kedésnek kell tartanunk a közoktatási kormány ama ismeretes rende
letét, a mely a középiskolák történetének megírására vonatkozik. Örömmel 
vehetjük tudomásul, hogy e munkára már középiskoláink majdnem 
mindannyian vállalkoztak i s ; de sajnos, felekezeti iskoláink közül még 
többen nem nyilatkoztak, úgy, hogy félős, hogy a kép, melyet közép
iskoláink fejlődéséről a jövő nemzedék részére megőrizni szeretnénk, 
nem lesz egészen teljes. Hivatkozhatom e tekintetben azokra a meg
szívlelendő tanácsokra is, melyek Közlönyünk januári számában fog
laltattak.

Hogy a középiskolai oktatásügy állapotának feltüntetését hasz-
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hogy a történeti fejlődés világánál megismerve a jelent, tanulságot 
merítsünk a jövőre, ahhoz szükséges intézkedésnek tartom azt, a miről 
már szintén valószínűleg mindnyájunknak van tudomásunk, nevezetesen, 
hogy egy emlékkönyv készül, mely a magyar középiskola fejlődését és mai 
állapotát tünteti fel. E terjedelmes és igen költséges emlékkönyv nyomán 
a magyar középiskola szervezetét német és franczia nyelven tárgyaló 
kis füzetek is készülnek — leginkább idegen látogatóink számára. De 
nekünk mint tanáregyesületnek is kétségen kívül azon kell lennünk, 
hogy a millenniumból meríthető tanításügyi okulást kellően értékesít
hessük. Ezért mindenesetre a kiállítást magát alapos tanulmány tárgyává 
kell tennünk és másrészt gondoskodnunk kell arról, hogy a főbb közép
iskolai oktatásügyi kérdéseket a nagy nemzeti ünnepélyhez és a közép
iskolai tanárokhoz méltó módon tárgyalhassuk : oly alapos készültséggel 
és minden irányban való tájékozottsággal, hogy tárgyalásainkról szóló 
jelentéseink minden időre az egész magyar, tanárság mostani felfogását és 
véleményét tükrözzék vissza. Egyesületünkre igen nagy feladat vár 
e tekintetben. Még ez ideig soha sem volt alkalma, hogy az egész 
középiskolai oktatásügy főbb kérdéseiről szakszerűen, nem ötletszerűen, 
hanem beható tanulmányok alapján nyilatkozhattunk volna egyesületi 
tárgyalásainkon. Most itt az alkalom. A jövő tanárai iratainkat lapozva 
hadd lássák meg a mi igazi, őszinte gazdag tapasztalatokon alapuló 
nézeteinket. Megállapodásra nem is kell jutnunk; a tanítás mesterségé
ben senki sem várhatja, hogy megtaláljuk az absolut igazságot, az 
absolut helyeset; de oly módon kell tárgyalnunk a kérdéseket, hogy 
megtalálja benne a maga individualitásának megfelelő támaszpontokat 
minden tanár, a viszonyoknak megfelelő intézkedések alapelveit minden 
tanférfiú. Nem akarom itt megjelölni ama tárgyakat, melyeket értekez
leteinken szóba kell hoznunk; mindnyájan tudjuk, hogy számtalan 
methodikai kérdés volna megbeszélendő, hogy hozzánk legméltóbb volna, 
ha imposans módon tárnók fel a középiskolai tanárképzés terén való 
kívánságainkat, igen kívánatos volna, ha megismernők a külföldi 
középiskolák szervezetét és a külföldön napirenden levő oktatásügyi 
problémákat stb. E congressust igen alaposan 'kell előkészíteni. Már 
a tanév elején ki kell jelölnünk a tárgyakat, illetőleg be kell jelentenünk 
az általunk választandó tárgyakat. Minden előadásra legalább két előadót 
kell szereznünk és az előadások velejét idejekorán tudtukra kell adni 
azoknak, a kik iránta érdeklődnek, nehogy előkészület nélküli hozzá
szólásokkal a tárgyalás színvonalát — mint szokásban van — lesiilyesz- 
sziik. Ha pénzügyi viszonyaink megengednék, úgy egyesületünk tekin
télyének emelése érdekében, mint a középiskolai oktatásügy hasznára 
a legfontosabb középiskolai kérdésekre pályadíjakat kellene kitűznünk 
és a jutalmazott pályamunkákat a millennium idejére közzé kellene 
tenni; de sajnos, olyan kedvezőtlen anyagi viszonyok közt vagyunk, 
hogy ezt az indítványomat csak akkor merném föntartani, ha a jövő
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választmány nagyobb anyagi megrázkódtatások nélkül volna képes 
a szükséges összeget eló'teremteni.

Ezekben voltam bátor ama intézkedésekről szólni, a melyek 
a millennium alkalmából nekünk szakférfiaknak középiskolai oktatás
ügyünk állapotának és fejlődésének megismertetésére részint már foga
natosíttattak, részint megvalósítandók volnának.

De, miként említettem, ép oly fontos feladatunk, hogy a millenniumot, 
mint a nemzeti nevelés egy hatalmas eszközét értékesíthessük. Ez 
irányban szükségesnek tartanám nemcsak, hogy ifjúságunknak alkalom 
adassék a lélekemelő országos ünnepélyeken való résztvételre, hanem 
azt is, hogy az országos ünnepélyekkel párhuzamosan olyan localis 
iskolai ünnepélyek rendeztessenek, melyek hivatva volnának arra, hogy 
egyrészt tanuló ifjúságunk történeti érzékét fejleszszék, a millennium 
történeti jelentőségét kellően kidomborítsák és másrészt, hogy a nagy- 
közönségben — sajnos nagyon is hiányzó — localis történeti érdeklődést 
felkeltsék. Már a múlt évi közgyűlésen bátorkodtam ez irányban javas
latba hozni azt is, hogy középiskoláink örökítsék meg ama nagyjaink 
emlékét, a kik az illető középiskolába jártak, vagy abban tanítottak, 
vagy, miként derék szepesi kartársaink tevék, azok emlékét, a kik az 
illető vidéken születtek vagy működtek. Módosabb iskoláink megtehet
nék, a mennyire a körülmények megengedik, hogy ezek arczképeiket 
és életrajzaikat a millenniumi értesítőben közzé teszik, de mindenesetre 
igen kívánatos volna — és némileg arra is szolgálna, hogy a vidék 
történeti érdeklődését felkeltse, ha emléktáblával jelölnék meg e nagyok 
lakóházát. Nem gondolok költséges márványra, inkább azt szeretném, 
ha annyira lehetne fejleszteni a társadalomnak a localis történeti 
viszonyok iránti érdeklődését, hogy ez érdeklődésben láthatnók az 
emlék föntartásának biztosítékát. Semmi sem lepi meg a német városok
ban jobban az idegent, mint az, hogy a városok történeti emlékei 
iránt a társadalom minden rétegében oly meleg érdeklődés van. Nem 
hiszem, hogy mi valaha is elérhetjük, hogy úgy, mint pl. Göttingában 
egy közönséges czipész tartana előadást a régi czéhrendszerekről egy 
szomszédbeli község levéltárában talált okmányok alapjában; de igenis 
ha azt akarjuk, a hazaszeretet a maga ösztönszerű nyilvánulásából 
öntudatossá változzék, ha azt akarjuk, hogy mindenki e hazát ne csak 
szivével, de eszével is szeresse, akkor azon kell lennünk, hogy legalább 
a műveltebb társadalmi osztályok történeti érzéke és első sorban 
a localis viszonyok iránti érdeklődése fejlődjék. Örvendetes dolog, hogy 
épen e helyen szólhatunk e kérdésről, a hol derék kartársaink testtel- 
lélekkel buzgólkodnak a vidék iránti érdeklődésnek minden irányban való 
ébrentartásán. Középiskoláinkra e tekintetben igen nagy feladatok vár
nak. Tömörítenie kell minden iskolának maga körül volt tanítványait, 
hogy miként a gyűrű az ujjat, úgy vegyék körül a régi tanítványok 
a középiskolát. Befolyását érvényesítenie kell a vidék társadalmi életé
ben, hogy egészséges tanügyi közvélemény fejlődjék és érdeklődést
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keltsen minden culturalis kérdés iránt. A millennium alkalmából a 
középiskolák e culturalis vezérszerepet, melyet a legtöbb iskola már 
megszerzett, a localis ünnepélyek rendezése által, és a középiskolával 
kapcsolatban álló nagyjaink emlékének megörökítése és ápolása által 
még méltóbban vihetnék és örök időkre biztosíthatnák maguknak.

Maga a tanáregyesület is előmozdíthatná legalább a tanulók 
részére bevonható történeti tanulságok terjesztését, ha a millenniumra 
minden középiskolai tanulónak könnyen megszerezhető történeti olvasó
könyveket készíttethetne.

Nagy szolgálatot tesz a tanáregyesület az egész középiskolai 
tanítás ügyének, ha elkészítteti a műszótárt, a mely idővel legalább 
tanításunk nyelvét egyöntetűvé teszi, és még maradandóbb emléket 
állít magának, ha megtalálja a módját annak, hogy tanárainkat egy 
egészszé hogyan lehet tömöríteni és ha a mainál sokkal fokozottabb 
mértékben kiséri figyelemmel a tanítás ügyének minden mozzanatát, 
hogy egymás között ápolva az összetartás érzetét, egymás tudását, ügyes
ségét és gyakorlati járatosságát az egész ügynek hasznára fordíthassuk. 
Kívánatos, hogy a kiállításon levonható tanulságok teljessége kedvéért 
mindenki a maga módja és képessége szerint vegyen részt, kívánatos, 
hogy e kiállításból meríthető tanulságot az egyesület állandóan meg
őrizze, hogy a magyar középiskolai tanárság közvéleménye hatalmas 
tanügyi congressuson megnyilatkozzék, hogy főbb tanügyi kérdésekre 
pályadíjakat tűzzünk ki, hogy a műszótárt elkészítsük, hogy a közép
iskola mai állapotának és fejlődésének képe örök időkre megőriztessék, 
hogy a millenniumból meríthető nagy történeti tanulságok a tanulók 
részére kellő módon értékesíthetők legyenek, hogy a tanulók és a nagy- 
közönség részén rendezendő localis ünnepélyeken szorosabbra fűzessék 
a kapocs, mely a tanárt és tanulót az iskolához, az iskolát a vidék 
társadalmához és ezt e réven az egész nemzethez fűzi és a mi a leg
fontosabb és legkívánatosabb: új egyesületünk az egész ország tanár
ságának igazi otthona legyen, melyben, mint szerkesztőnk mondta, 
mindenki jól érezze magát, mert csak így teljesítheti a középiskolai 
tanárság ama nagy culturalis missiót, mely a jövő ezredévben inkább 
mint valaha, osztályrésze leend. A millennium megünneplésének legfőbb 
kelléke : a mi összetartásunk, a közös őzéiért való közös munkálkodás
ban nyilvánuló egyetértésünk!

(Budapest.) Dr. Веке Manó.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

ORSZÁGOS ISKOLASZERKIÁLLÍTÁS DEBRECZENBEN.
Midőn e folyóirat 1894. évi márcziusi füzetében először adtunk 

hírt arról, hogy Debreczenben iskolaszerldállítás készül, bizony még 
nagyon nagy kétségünk volt, bár magunkba fojtottuk, hogy létre jő-e 
valaha ? Hihetetlen akadályokkal kellett megküzdeni az eszme föl
vetőjének, Eötvös K. Lajos debreczeni s hajdúvármegyei tanfelügyelő
nek, kiben a rendkívüli munkaerő igazán bámulatos szívóssággal és 
kitartással egyesül. Mesének is sok az a fáradság, buzgalom, tevékeny
ség, a melylyel lassankint sikerült az idegenkedést megtörni, a helyi 
sajtóban és debreczeni tanférfiak között némi jóindulatot kelteni, majd 
előkészítő bizottságot összetoborzani, később Debreczen városának 
anyagi támogatását és a debreczeni tanintézetek részvételét biztosítani, 
a kiállítás számára helyiséget szerezni, végül a közoktatási és keres
kedelmi ministeriumok engedélyét, erkölcsi és anyagi segítségét meg
nyerni. De még ekkor, két-három hónappal a határidő előtt is még 
mindig kérdés volt, jelentkeznek-e majd kiállítók elegendő számmal 
és ha igen, hol találkozik majd elég szakértő és buzgó ember a 
kiállított tárgyak rendezésére, csoportosítására és megbirálására ?

S épen itt müveit csodákat az eszme indítványozója, Eötvös 
tanfelügyelő. Lankadatlan kitartásával belevonta a kiállításnak — hogy 
úgy mondjuk — czégébe a debreczeni társadalom legkiválóbb elemeit, 
s ritka szervező tehetségével a legodavalóbb munkaerőkből állította 
össze az igazgatóságot, az intéző-osztályt, a levelező-osztályt, a sajtó
irodát, a fogadó- és elszállásoló bizottságot. Nem is mulaszthatjuk el, 
hogy e rendkívüli tevékenységet, önzetlen munkásságot kifejtett fér
fiak közül névszerint is meg ne említsük itt a lelkes elnököt, Csiky 
Lajos theologiai tanárt, a kiállítás titkárát, jobban mondva fárad
hatatlan totumfac-já.t Vdntsa Györgyöt, továbbá dr. Szántó Sámuel, 
kér. akad. tanárt és Dávid Mihály ev. ref. tanítót.

S im, a miben senki sem akart hinni, a miben a legvérmesebbek 
is kételkedtek, a csoda megtörtént! A kitűzött napon, aug. 18-án, a 
király születése napjának ünnepén megnyílt az országos iskolaszer
kiállítás nemcsak Debreczen, hanem a főváros és az ország nagy 
érdeklődése közben, kormány, város, egyházak, mindennemű hatóságok 
képviselőinek, szorongó nagy tömegnek a jelenlétében. A megnyitó 
ünnep fényéből csak a protektor, Csáky Albin gróf és a közoktatási 
minister Eötvös Loránd báró személye hiányzott, a kik mindketten 
megígérték eljövetelüket, de a kik közül az elsőt Degenfeld József gróf 
főispán, a másodikat Klamarik János dr. ministeri tanácsos helyet
tesítette.

O rsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXVIII. 3
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A megnyitáskor hirtelen végzett szemlénk is meggyőzött bennün
ket, hogy a kiállítás várakozáson felül sikerült. A mitől a vállalat 
megindítói legjobban tartottak, a kiállítók hiányától, abban csalatkoztak 
leginkább. A kiállítók, mentői jobban közeledett a megnyitás határ
ideje, annál tömegesebben jelentkeztek; a kiállítás áradatként nőtt és 
a mit a tervezők csupán a keresk. akadémia palotaszerü új épületének 
csak egy részébe szántak, az csakhamar elfoglalta ez épület összes 
helyiségeit, a melyekben meg nem férvén, átcsapott a szomszédos 
collégium és gazdasági intézet termeibe is. Épen e nagy gazdagságában 
és háromfelé szakadozottságában található föl a kiállításnak legfőbb 
két hibája: a zsúfoltság és a rendszertelenség.

A tanítás legalsó fokáról indulva, a gyermekóvók és menedék
helyek tárgyaival találkozunk először, melyek nemcsak teljességükkel, 
hanem jól rendezettségükkel is szemünkbe tűnnek. Nem hiába, hogy 
maga Eötvös tanfelügyelő a kiállítás teremtő lelke, az oktatás ez 
ágával foglalkozik legörömestebb, a kiállításnak ezen részére minta
szerű gondot fordított. Hasonló gazdagság és rendezői gondosság 
mutatkozik a leány elemi iskolák és a női ipariskolák csoportjában, 
a mely a kiállításnak legízlésesebb részlete. Az elemi iskolák 
eszközei között lépten-nyomon megakad szemünk egy-egy számoló 
gépen, melyeknek módosításában, más és más anyagból való készítésé
ben, új meg új alakú constrnálásában bámulatos, de talán beteges 
leleményességet fejtenek ki néptanítóink. Az effajta készülékek közül 
nekünk leginkább lekötötte figyelmünket Herresbacher pádéi tanító 
eredeti eszköze, mely összehajtható cartonpapirra nyomott pontokkal 
szemlélteti a számokkal való négy alapműveletet a 20-ig való szám
körben.

Az ungvári, csávái, zilahi stb. agyagipariskola és műhely, a 
huszti, znió-váraljai, szélaknai stb. asztalos és faragómühelyek és egyéb 
szakiskolák tárgyai mellett, bármily figyelemreméltók is, csak elhaladva, 
három magasabbrendű szakintézetről mégis külön meg kell emlé
keznünk.

A debreczeni kereskedelmi akadémia és gazdasági intézet ugyanis 
mindennemű fölszerelésével bemutatkozott s az elsőnek árúismereti és 
technológiai, a másodiknak a növénytermelési, gyümölcs- és selyem
hernyótenyésztéshez, az állatneveléshez és gyógyítás tanításához szük
séges eszközei átalános feltűnést keltettek. A harmadik szakintézet, 
a debreczeni ev. ref. tanítóképző csak egy kisebb termet foglalt le a 
maga részére, de ott kiállított szemléltető eszközei, graphicai táblá
zatai, Írásbeli dolgozatai alapján igen kedvező képet alkothatunk az 
intézetről.

Szintén külön kell szólanunk a kézügyességi oktatás szereiről, 
melyek rendkívül sok tanulságot nyújtanak és a melyek örvendetesen 
bizonyítják a fiúkézimunkának hazánkban való rohamos terjedését. 
Míg az 1891. évi budapesti középiskolai iskolaszerkiállításon nagyon is
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-szerény helyre vonúlt a slöjd, Debreczenben már érdekesebbnél érde
kesebb tanmeneteket láttunk csoportosítva, melyeknek jórészét a buda
pesti országos tanszermúzeum, küldötte be, így a linczi, lipcsei, toulousei, 
vichyi, versaillesi stb. kézügyességi tanmeneteket, de már meg mert 
jelenni a f. évben alakult debreczeni kézügyesítő egyesület is a maga 
műhelyének termékeivel. Különben a kiállítás ideje alatt és keretében 
zárult be Debreczenben az a fonó-ipari tanfolyam, melyben 16 hajdú
vármegyei néptanító sajátította el Fehérváry szaktanítótól a nád-, 
sás-, gyékény-, szalma stb. fonás ügyességét, hogy a kézimunkának, 
mint háziiparnak legyenek terjesztői Hajdúmegye népe között.

S most már rátérhetünk a kiállításnak középiskolai részére. 
Mindenekelőtt nem hagyhatjuk megjegyzés, jobban mondva, megrovás 
nélkül, hogy középiskoláink, mint olyanok, mily csekély érdeklődést 
tanúsítottak a kiállítás iránt. Valószínű, hogy a költség hiánya is sokat 
visszatartott, legalább az államiak közül, melyeket a kormány felhívott 
ugyan a kiállításban való részvételre, de a kiadások fedezésére mit 

■sem engedélyezett.
A középiskolák tehát rábíztak majdnem mindent a könyvárusokra, 

az iskolaszerkereskedőkre és készítőkre, a mit két szempontból is 
sajnálnunk kell. Ennek tulajdonítható ugyanis, hogy a kiállítás távol
ról sem érte el a budapestinek tudományos jellegét, hanem jórészében 
üzleti színű, sőt néhol reklám-izü lett, de ugyanennek lesz betudható 
az is, ha középiskoláink majd a millenniumi kiállításon nem fognak 
elég jártasoknak és dologhoz értőknek mutatkozni, elmulasztván az 
alkalmat megkísérlem, hogy milyen formában és mértékben adhat 
egy-egy középiskola magáról hű képet a kiállítás keretében.

A könyvárusok és iskolaszerkereskedők el is foglalták az így 
szabadon maradt tért és ugyancsak nem takarékoskodtak üzleti tár
gyaik kiállításaival. A könyvárusokkal hamar végezhetünk, mert bár
mily gazdag gyűjteményekkel jelentek is meg legkiválóbb könyvkiadó 
czégeink, Báth Mór, Eggenbergerék, a Franklin, az Athenaeum, Lampel 
stb. Budapestről, Stampfel Pozsonyból, a könyveknek csakis külső
ségeiről mondhatnánk ítéletet, a papirosról, nyomásról, kötésről; tar
talmi becsükről nem ennél az alkalomnál kell beszélni.

A szorosabb értelemben vett iskolaszerek, a szemléltető eszközök 
között természetes, hogy a természettudományiak uralkodnak. Szinte 
elbódul a néző a physikai, chemiai készülékek, az állat-, növény- és 
ásványtani gyűjtemények sokaságától. E tekintetben — azt hiszszük — 
számos középiskolánk, nemcsak a fővárosban, de a vidéken is kezd 
túlságba esni. Beteges fényűzéssé kezd némely helyütt válni a szertárak 
folytonos gyarapítása, mint annak idején az iskolaépületeknek palota- 
szerű kidiszítése.

A reáliák tanításához szükséges készülékek és szemléltető esz
közök dús tárházát foglalja tehát magában a debreczeni kiállítás, 

italán még dúsabbat, mint az 1891. évi Budapesten. Egy egész tágas
3*



teremben rendezkedett be a Calderoni-czég a középiskolai oktatásnak 
minden természettudományi ágára kiterjedő szereivel, mintagyüjte- 
ményeivel, kivált physikai készülékeivel. Távol áll tőlünk, hogy e 
régi, kipróbált czégnek a magyar tanügy szolgálatában szerzett érdemeit 
kisebbíteni akarnók. De nekünk úgy tetszik, a kormánynak nem volna 
már szükséges e czéget akkora pártfogásban részesíteni, bogy mellette 
kisebb iskolaszerkereskedők és készítők ne tudjanak boldogulni.

A tisztán hazai iskolaszerek gyártói közül már a budapesti' 
kiállításon átalános figyelemben részesült a műegyetemi üvegtechnikai 
műhely, melynek hírnevét szakképzett vezetője, dr. Kiss Károly ok
leveles középiskolai tanár azóta csak gyarapította. A physika és chemia 
magyar művelőinek leghíresebb neveit találhatjuk az egyes készülékeken, 
mint a kiknek agyában termett az eszme, a műhelyre csak a kivitel 
mechanikai, de gyakran művészi munkája jutott. Szakemberek már 
rég ismerik ez eredeti magyar termékek közül a Than-iéle vízbontó, 
erjesztő készülékeket, ugyancsak a Than-iéle aidiómétert és gazo
méiért, a Schuller-iéle kéneső-desztillálót, piknométert és önműködő- 
kénesős légszivattyút, Nuricsdn sósavelemzőjét és Muraköey defleg- 
matorját, stb.

Azonban a Calderoni félig magyar raktára és az üvegtechnikai 
műhely egészen magyar termékei mellett is a physika és chemia még 
sokáig rá fog szorulni a külföld gyártmányaira, ellenben a természet
rajzi oktatás már majdnem teljesen megérheti az itthon készült gyűjte
ményekkel. Yan ugyanis két oly híres praeparatorunk és állattömőnk, 
mint dr. Lendl Adolf műegyetemi magántanár és Bosonowsky Frigyes, 
a kiket már a külföld is fölkeres, a kik a madarakat és emlősöket,, 
de a hüllőket és rovarokat is egyenlő ügyességgel praeparálják, főérde
mük pedig abban áll, hogy az állatokat biológiai viszonyaik közepett 
is föltüntetik, legtermészetesebb helyzetükben, nem pedig valamely 
kiválasztott, hatásos, de nem eléggé természetes pose-ban. Mellettök 
méltón említhetők Kunszt Károly cs.-somorjai tanító és Kilvády József 
breznóbányai, a kik szűkebb körben mozognak, leginkább mada
rakból és kisebb emlősökből állítanak össze gyűjteményeket, de a. 
kik e kisebb rendű feladatoknak derekasan megfelelnek. Debreczen 
lepke faunáját Szeöke Imre állította ki igen gazdag érdekes gyűjte
ményben.

A botanikai praeparatumok távolról sem voltak oly gazdagon 
képviselve ; Calderoni mutatott be Brendl-féle virágokat, valamint a 
Kálazdy nővérek készítményeivel találkozhattunk ; annál figyelemre és 
pártolásra méltóbb Themdk Ede temesvári főreáliskolai tanár vállal
kozása, ki az ásványtanhoz szükséges mintagyüjteményeit — a meny
nyire csak lehet — tisztán hazai termékekből állítja össze, a melyeket 
időt, pénzt és kivált fáradságot nem kiméivé, az ország egyik hegy- 
vidékéről a másikra vándorolva maga gyűjtöget, főgondot arra fordít
ván, hogy a gyűjtemény példányai megannyi typikus darabok legyenek.
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Az elsőrendű állami kitüntetést úgy ő, mint az előbb említett Kiss 
Károly, Lendl Adolf és Rosonovszky Frigyes méltán megérdemelték 
a  biráló-bizottság részéről.

A földrajzi szemléltető eszközök is elég nagy választékban 
kerültek kiállításra, még pedig a legújabb vívmányok sem hiányoztak. 
Csak az a baj, hogy a glóbusok, telluriumok, különfajta domború 
térképek stb. legnagyobb részét még folyton a külföld szolgáltatja. 
Figyelemreméltó hazai termékekkel csak a Hölzel-féle földrajzi intézet 
állott elő, mely épen a budapesti iskolaszerkiállítás évében alakult, 
éle a mely azóta hatalmas lépéseket tett a fejlődés útján Eogutowitz 
.Manó, a kitűnő magyar cartographus vezetése alatt. A Divald-féle 
Tátraképekröl csak ismételhetjük azt az elismerést, melyet iskolai 
hasznavehetőségükről szakférfiak már több ízben kifejeztek. Érdekes 
kísérlet Niedermayer Tóbiás aradi tanítónak a hold fényváltozásait 
feltüntető eszköze, csakhogy drága; ugyancsak ő térképtartót is állított 
ki, a milyen eszközökkel majdnem oly sűrűn találkoztunk, mint a 
számoló gépekkel. Határozott szegénység mutatkozik, mihelyt a törté
nelem, irodalom és a philologia tanításának terére lépünk. Egyetlen 
középiskola sem érdemesítette a kiállítást, hogy ú. n. philologiai 
múzeumával részt vegyen, úgy mint annak idején a budapesti kiállítás
ban a VIII. kér. állami főgymnasium. Nem említhetünk föl itt egyebet, 
mint az ismeretes Lang-fé\e művelődéstörténeti képeket, a budapesti 
állami paedagogiummal kapcsolatos gypszöntömííhely készítményeit, 
továbbá Angyal Béla és Vizy Ferencz körmöczbányai főreálisk. tanárok
nak történelmi és irodalomtörténeti arcz-, vár- és egyéb tárgyképeit. 
E lelkes tanárok vállalkozását a legmelegebben ajánlhatjuk a köz
oktatási kormány, átalában az iskolák figyelmébe.

A szabadkézi és geometriai rajzoktatás eszközei is lehettek volna 
jóval gazdagabban képviselve. Itt is első hely illeti meg a budapesti 
gypszöntömííhely plastikus rajzmintáit \ a geometriai, kivált ábrázoló 
mértani rajz tanításánál hasznavehető eszközök a Körmendy és Kövesdy 
aradi rajztanárok szemléltető készülékei, melyeknek kívánatos a men
tői szélesebb körű elterjedésük.

Végig haladtunk már a középiskola tárgyain, de azért nem 
búcsúzhatunk sem a középiskolai szerektől, sem magától áz egész 
iskolaszerkiállítástól, míg meg nem próbáljuk bemutatni ez országos 
kiállításnak legérdekesebb, legnagyobbszerü objectumát, a debreczeni 
ev. ref. collegiumot. Valóban ha egyébért nem, ez egyért alig lehetünk 
eléggé hálásak a debreczeni iskolaszerkiállítás iránt, hogy alkalmat 
nyújtott a debreczeni ev. ref. főiskolának, hogy megnyissa és föltárja 
gazdag csarnokait, százados gyűjteményeit, modern fölszereléseit, egy
szersmind alkalmat nyújtott a nagy közönségnek, az idegeneknek, hogy 
fölfödözzék, a régi ismerősöknek pedig, hogy újonnan fölfödözzék e 
hatalmas intézetet, melynek megvan az a debreczeni polgársággal 
közös, részben dicsérendő hibája, hogy nem szeret vagyonával és
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kincseivel hivalkodni. Midőn beléptünk ezen vallási, művelődéstörténeti, 
és politikai emlékektől megszentelt főiskola falai közé és végigjártuk 
terét, udvarát, tágas termeit, híres könyvtárát, gazdag múzeumait, mi 
a régi ismerősök sem vonhattuk ki magunkat azon meghatottság érzete 
alól, mely az idegen látogatókat elfogta és a melynek oly őszintén 
adott kifejezést mindjárt ott a helyszínén az államosító törekvések 
megtestesülése, az állami hatalom hivatalos képviselője dr. Klamarik 
János ministen tanácsos, de a mely meghatottság kirezgett a legtöbb 
fővárosi hírlap tudósításából is. (Lásd Búd. Hírlap. 1894. aug. 22.,. 
Magy. Hírlap. 1894. aug. 27. stb.)

Bizonyára nincs hazai iskolánk, mely régibb hagyományokra 
hivatkozhatnék, mely a tanítás eszközeinek számosabb ereklyéjét tudná’ 
felmutatni, mint épen a debreczeni collegium. Ki ne illetődnék meg 
Hatvani professornak, a múlt századi magyar Faustnak ma már 
primitiv physikai készülékein, electromos szerein ? Szintoly érdeklődés
sel fogjuk szemlélni a debreczeni togatus diákok rézmetszeteiből e század 
legelején készült atlaszt, valamint azt a későbbi diákmunkát, mely fa 
domb or alakokkal tünteti föl a törzsfajokat Blumenbach szerint. Azonban 
a debreczeni főiskola nem marad meg az ily históriai értékű szerek
nél, erejének megfeszítésével is igyekszik gyűjteményeit folyton a 
legújabb színvonalon föntartani. Leggazdagabb physikai szertára, mely 
egyszersmind a physikai szerek fejlődéséhez szolgáltathatna nagybecsű 
adatokat, mert már több, mint 100 éves múltra tekinthet vissza 
ezutáni gyarapodása is biztosítva van, mert az ú. n. Sartory-alapból 
1000 frt illeti meg évenként. Középiskolai követelményeken jóval 
felülemelkedik állat- és ásványtani gyűjteménye, ethnographiai és 
archaeologiai múzeuma, melyeknek bizonynyal legértékesebb darabjuk 
a híres kábái meteor. E meteorról, melyért egy kiváló természettudó
sunk és maecenásunk már megígérte a 8— 10.000 forintot, most hű 
másolatot készít Themák temesvári tanár, hogy legalább utánzata jusson 
el az iskolák gyűjteményeibe.

Anyakönyvtára egyike a legdúsabbaknak a vidéken, mely kivált 
hungaricákban gazdag; ez szolgál egyszersmind tanári könyvtárul, míg 
az ifjúsági könyvtár osztályonként külön van csoportosítva. Egy ilyen 
helyes szempontok szerint rendezett osztálykönyvtárral, a gymnasium 
VIII. osztályéval behatóbban is megismerkedhettünk a kiállítás egyik 
termében. A felsőbb osztályú tanulók az academiai hallgatókkal 
egyesülve külön könyvtárt és olvasó-termet tartanak fenn, míg a nagy 
közönség és az egész tanuló-ifjúság komoly tudományszomját a nyil
vános olvasó-terem és az ebben felállított gazdag kézikönyvtár látja el. 
E  nyilvános olvasó-terem foglalta magában a kiállításnak egyik leg
érdekesebb részét, a debreczeni collegiumban a Protestantismus kezdete 
óta használt iskolakönyveket a XVI. században nyomtatott debreczeni 
énekeskönyvtől és kátétól kezdve a mostan működő tanárok kézikönyvei-ig. 
A ki a magyar oktatás történetén végig akar tekinteni, az nem.
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mellőzheti azt a rendkívül érdekes és a fejlődés folytonosságát feltűn
tető könyvsorozatot, melyet oly nagy gonddal és szakértelemmel épen 
a kiállítás alkalmára állított össze a könyvtár felügyelője, Géresi 
Kálmán akad. tanár. Csak sajnálhatjuk, hogy a kiállítás ezen részé
nek senki sem szánt behatóbb ismertetést, mi előlünk pedig már vég
kép elfogyott a tér és idő.

(Debreezen.) Kardos Albert.

Tanárok és tanítók gyűlése Debreezenben.

Az országos iskolaszer-kiállítás rendező bizottsága igen helyesen 
járt el és Debreezen város tanácsát is csak elismerés illeti, a miért 
föl-, illetve meghívták Magyarország legkülönbözőbb tanügyi egyesületeit, 
hogy tartsanak gyűlést a kiállítás tartama alatt. S valóban Debreezen 
valóságos bucsújáró helye lett a tanügyi férfiaknak, tanítók és tanárok 
egyik processióját a másik váltotta föl, úgy, hogy a ki f. évi aug. 18-tól 
25-ig Debreezenben tartózkodott és az egymásután következő, de 
némely nap nagyon is egymásra torlódó gyűléseket sorba látogatta, 
könnyen áttekintést szerezhetett majdnem az összes kérdésekről, melyek 
ez idő szerint a magyar közoktatás felszínére fölvetődtek, egyúttal 
megismerkedhetett a magyar tanárság és tanítóság jó részének szervez
kedő, előadó és vitatkozó képességével. Mert az említett nyolez nap 
alatt folyt le a kereskedelmi tanárok congressusa, a tanárképzö-intézeti 
tanárok dísz- és választmányi ülése, a tiszántúli ev. ref. középiskolai 
tanáregyesület évi rendes közgyűlése, az ev. ref. vallástanárok érte
kezlete, a magyarországi tanítók országos bizottságának nagygyűlése, 
az ev. ref. tanítók országos bizottságának értekezlete, az Eötvös-alap‘‘ 
országos tanítói egyesületnek osztó bizottsági gyűlése, a hajdúvármegyei 
tanítókból álló Gönczy-egyesület közgyűlése és díszülése, az alsó-szabolcs- 
hajdúvidéki ev. ref. tanító-egyesület rendkívüli közgyűlése, a Mária 
Dorothea Egyesület tanítónői szakosztályának és az árva- és szeretet- 
házak küldötteinek értekezlete.

Egyesületünknek több száz tagja fordult meg ez idő alatt az 
Alföld ezen metropolisában.

Általában egyetlen gyűlés sem panaszkodhatott részvétel hiányá
ról ; különösen népes volt a tanítók országos bizottságának nagy
gyűlése és az evang. reform, tanítók értekezlete. Az előadások és tár
gyalások pedig oly magas színvonalon állottak, a viták minden higgadt
ság mellett oly élénk érdeklődéssel folytak, hogy a laikus hallgatót 
is örömmel és megnyugvással tölthette el a jelen tanári és tanítói 
nemzedék széles körű képzettsége, magasfokú intelligentiája és buzgó 
hazafisága. Maguk a résztvevők pedig bizonyára örök emlékeket visznek 
el a debreczeni gyüléstermekből, a melyekben több tanügyi egyesület 
épen ez alkalommal született meg vagy legalább fogantatott. Megalakult 
ugyanis a kereskedelmi szakiskolai tanárok, a magyar ev. ref. tanítók
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országos egyesülete, a kik eddigelé csak congressus avagy országos 
bizottság formájában léphettek föl közös actióra, továbbá kimondatott 
az ev. ref. tanáregyesület szüksége, melynek a tiszántúli ev. ref. tanár
egyesületben megvan a jó melegágya, óhaj nyilvánult, hogy a magyar 
árva- és szeretetházi tanítok között valamely formában kapcsolat 
jöjjön létre.

K ereskedelm i szakiskolai tanárok eongressusa.
A kereskedelmi szakiskolai tanárok már rég érezték a testületi 

kapocs szükségét; előbb a mi tanáregyesületünk kebelében óhajtottak 
önálló szakosztályt alkotni (az 1892. évi pozsonyi közgyűlésen), majd 
sikerült első congressusokat létrehozni (Budapesten, 1893. ápr. 25— 
27. napjain), melynek állandó bizottsága nemcsak a második congressus 
összehívásáról gondoskodott, hanem előkészítette a keresk. szakisk. 
tanárok különálló egyesületének a megalakulását is. Mi középiskolai 
tanáregyesület, kétségtelen, hogy az egyesület életbeléptével számos 
tagunkat el fogjuk veszíteni s majdnem végkép le kell mondanunk, 
hogy a keresk. iskolákban működő kartársainkból nyerjünk majd új 
tagokat; de azért az új egyesület létrejöttének mégis tiszta szívből 
örvendünk; mert jó részben ettől remélhetjük a keresk. szakoktatás 
helyes irányba terelését, mert csak így válnak majd az ezidő szerint 
több czél után futkosó keresk. középiskolák valóságos szakintézetekké. 
Az egyesület jövője elé pedig a tagok csekély száma daczára is a 
legnagyobb bizalommal tekintünk, mert tisztikarát lelkes, buzgó, képzett 
tagokból, s a mi több, kiváló munkaerőkből állította össze.

A congressus f. évi aug. 18— 20. napjain folyt le. Már a Kiss 
Sándor tapintatos elnöklete alatt tartott előértekezletből lehetett követ
keztetni, hogy a congressus teljes sikerrel fog végződni és az elébe 
szabott feladatoknak meg fog felelni. Magát a congressusi értekezletet 
Verédy Károly, székesfővárosi tanfelügyelő nyitotta meg aug. 19-én, 
ugyancsak ő vezette a tárgyalásokat is mindvégig rendkívüli szakértelem
mel. A közoktatási kormány képviselőjének dr. Klamarik János min. 
tanácsosnak üdvözlése után a congressus megkezdi a programm első 
pontjának, az egyesületté alakulásnak a tárgyalását. Dr Mihály József 
előadó, a ki különben Trautmann Henrik titkárral és Schack Béla 
szerkesztővel együtt egyik legfőbb mozgatója a keresk. iskolák és 
tanárok ügyeinek, oly lelkesen beszél az egyesület szép és fontos 
hivatásáról, oly meggyőzően érvel a szükségéről, hogy a congressus 
nemcsak elvben proklamálja a keresk. szakiskolai tanárok egyesületét, 
hanem az alapszabályok rögtöni letárgyalásával és a tisztikar meg
választásával azonnal életbe is lépteti az új egyesületet, melyet az 
alapszabályok belügyministeri jóváhagyásáig is megbíz a keresk. szak
iskolai tanárok hivatalos képviseletével.

A második napra maradt a tárgysorozat legátalánosabb érdekű 
pontja, a keresk. iskolák szervezete, tanterve és módszere, melyről
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Szántó Sámuel dr., a debreczeni rendező bizottság e rendkívül buzgó 
tagja, tartott alaposan kidolgozott előadást.

A congressus élénk tetszéssel fogadta az előadást, melylyel kap
csolatban a határozati javaslatok beható megvitatása után a követ
kezőkben állapodik meg. A congressus még a saját kebeléből sürgős 
memorandumban fölkéri a közoktatási ministeriumot önálló szakfelügyelet 
létesítésére, valamint a ministeriumban külön ügyosztály szervezésére, 
kéri továbbá a tanterv, az utasítások és a szervezeti javaslat előzetes 
leküldését a megalakult egyesülethez véleményadás végett; a polgári 
iskolával való kapcsolat és a négy éves tanfolyam kérdésében végkép 
nem határoz, hanem ez ügyben a szükséges teendőket az egyesületi 
választmányra bízza.

A kereskedelmi szakiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről 
Trautmann Henrik, az előkészítő bizottság legmunkásabb tagja, tartott 
szónoki beszéd számba menő, világos, meggyőző fejtegetést, melynek 
végén a congressus egyhangúlag teszi magáévá a következő határo
zatokat :

1. A kereskedelmi szakiskolában csak az taníthat, a kinek 
középiskolai oklevele van. 2. A jogi tárgyak előadója legyen dr. juris, 
a könyvvitel tanárai mutassanak ki, az érettségi bizonyítványon kívül, 
két évi egyetemi szaktanulmányt és két évi gyakorlati működést. 3. A 
kereskedelmi szakiskola minden tanára, a jogtanárok kivételével, gyakor
lati szakvizsgát tartozik letenni. 4. A kormány gondoskodjék a szak
tárgyaknak az egyetemen való előadásáról. 5. A kereskedelmi iskolai 
tanárok vizsgázzanak az országos középiskolai tanárvizsgáló bizott
ság előtt.

A napirend utolsó tárgya, a tanári fizetések rendezése, az előadó 
Schmidt János dr.-nak betegsége és az időnek előrehaladt volta miatt 
elmarad, mire Verédy Károly a congressus működését befejezettnek 
nyilvánítja, hogy hivatását majdan az új egyesület folytassa nagyobb 
nyomatékkai és több sikerrel.

Itt közöljük még a kereskedelmi szakiskolai tanárok országos 
egyesülete tisztikarának névsorát: Elnök le t t : Névy László keres
kedelmi akadémiai aligazgató, alelnökök: Mihály József dr. budapesti 
IX. kerületi tanár és Kiss Sándor kolozsvári akadémiai igazgató, 
főtitkár: Trautmann Henrik IX. kér. tanár, titkár: Ekkert Antal
III. kér. tanár, szerkesztő : Schack Béla dr. budapesti keresk. aka
démiai tanár, pénztáros : Aranyossy Miksa fővárosi kereskedelmi magán
iskola igazgatója.

Ezenkívül a választmány áll 12 fővárosi és 18 vidéki tagból.

A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület közgyűlése.
Nagy érdeklődéssel néztünk a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület

nek f. évi aug. 23. és 24. napjára hirdetett közgyűlése elé, mert itt 
kellett az országos protestáns tanáregyesület régóta vajúdó eszméjének
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életre vagy halálra válnia. A mindkét protestáns felekezetre kiterjedd 
tanáregyesület terve a közgyűlésen sem valósult meg. sőt végkép meg
hiúsultnak tekinthető, mert az ág. ev. intézetek közül csak egyetlen 
egy küldötte el a maga képviselőjét.

A közgyűlésre nemcsak a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület tagjai 
voltak hivatalosak, hanem mindazon prot. intézetek, melyek a tervezett 
országos prot. tanáregyesületbe belépni szándékoztak; így nemcsak a 
tiszántúli egyházkerület középiskolái voltak képviselve, hanem egy 
vagy több küldöttel a következő tanintézetek: Sárospatak, Pápa, 
Kolozsvár, Szepsi-Szentgyörgy, Kecskemét, Zilah, Nagy-Kőrös, Székely- 
Udvarhely ; azonkívül a rimaszombati egyesült prot. és a szarvasi ág. 
ev. főgymnasium. Föltűnt Budapestnek a hiánya.* A gyűlésen résztvett 
Kiss Áron, ev. ref. püspök, Békési Gyula, a debreczeni tankerület kir. 
főigazgatója és nyugalmából is eljött a magyar tanárgyűlések elmarad
hatatlan alakja, az örök ifjú BaJcsay bácsi, a legfiatalabb kir. tanácsos.

A népes közgyűlést aug. 24-én délelőtt 9 órakor nyitotta meg 
az egyesület elnöke, Géresi Kálmán. Régóta hozzá vagyunk szokva 
Géresi elnöki megnyitó beszédeinek átalában felszólalásainak tartal
masságához, eszmei gazdagságához, de még legjobb ismerőseit is meg
lepte az a magvas fejtegetés, melylyel a protestáns tanügy jelen 
állapotát föltüntette, az a találó jellemzés, melylyel a protestáns 
tanárság hivatását és kötelességeit körülírta. Átalában e beszédet 
nemcsak tanügyi, hanem politikai fontos nyilatkozatnak mondhatjuk, 
melyben híven tükröződik a józan és mérsékelt magyar protestáns 
felfogás az állami hatalomról és a közoktatásügyi politikáról.

Az elnök még megemlékszik a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
legújabb nagyfontosságú alkotásáról, a középiskolai főigazgatóságról, 
melyet örömmel üdvözöl, de fölhívja az egyházkerület figyelmét, hogy 
ez állás hogyan és kivel való betöltésekor el ne mulaszsza meg
kérdezni a legközelebbről érdekeltek, t. i. a tanári karok vagy leg
alább a tanáregyesület véleményét.

Az elnöki beszéd e pontjából kiindulva, a közgyűlés Dicsöfi, 
József ev. ref. lelkész indítványára elhatározza, hogy fölterjesztésben 
kéri meg az egyházkerületet, hogy a főigazgatóság végleges betöltése 
előtt hallgassa meg a tanáregyesületet.

A jegyző, pénztáros és számvizsgáló bizottság jelentése után 
Barlcász Károly (H.-M.-Vásárhely) olvasta föl tanügyi szemléjét, a 
mely programmponttal a mi tanáregyesületi közgyűléseinken — fájdalom 
— már rég nem találkoztunk. A nagy fáradsággal és gonddal készült, 
különben világosan és jól megírt dolgozat foglalkozik a külföldön és

* Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül e jelenséget, annál kevésbbé, 
mert a keresk. tanárok congressusáról is távol tartotta magát a külsőleg 
legalább legtekintélyesebb intézet, a budapesti keresk. akadémia. Mi oka ennek, 
nem akarjuk feszegetni, de annyi bizonyos, hogy a főváros és a vidék közti 
súrlódások elenyésztésére nem szolgál.
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hazánkban most folyó tanügyi mozgalmakkal, a régi gymnasium ellen 
irányuló ostrommal és a classikus irány védelmére alakult „ Gymnasial- 
Verein“ működésével; részletesen ismerteti a m. frankfurti ú. n. 
kísérleti egységes középiskola szervezetét, rajzolja a franczia reálisko
láknak mindinkább való megerősödését, megemlíti, bogy Angliában is 
hatalmas támadás indult a görög nyelv ellen, végül a hazai jelensé
geket sorolja fel, hálásan emlékezvén meg Csáky Albin grófról, mint 
az országos nyugdíjintézet megteremtőjéről.

Az első napnak legfontosabb tárgya lett volna az országos 
protestáns tanáregyesület megalakítása. Az ügy előadója Elek Lajos 
(Debreczen) a tanáregyesület buzgó jegyzője volt, a ki részletesen 
ismerteti az előzményeket. 1892-ben indította meg a tiszántúli tanár- 
egyesület központi bizottsága a kérdés tárgyalását; fölhívta az összes 
prot. tanintézeteket vélemény nyilvánításra, 35 testület Ígérkezett 
csatlakozni; de midőn a kiküldött szervező-bizottság az alapszabályo
kat letárgyalta és kötelező tagsági nyilatkozatot kívánt az egyes 
tanároktól, még annyian sem jelentkeztek, mint a hány tagja van a 
tiszántúli tanáregyesületnek. A jelen közgyűlésre ismét meghívattak 
az összes érdekelt intézetek, de az ág. ev. gymnasiumok közül csak 
a szarvasi küldötte el képviselőjét; épen azért az előadó legjobbnak 
tartaná, ha az ügy levétetnék a napirendről.

Az indítványhoz hozzászólanak Balogh Ferencz debreczeni, 
Radácsi György sárospataki theologiai tanár, Szabó Sámuel kolozsvári,. 
Dóczy Imre debreczeni gymn. igazgató, kik mindannyian rendkívül 
sajnálkoznak az egyesülés meghiúsultán, míg dr. Öreg János jobban 
szereti, ha az ev. ref. tanáregyesület külön jő lé tre; végre is a köz
gyűlés az egyesült protest, tanáregyesület tervét leveszi a napirendről,, 
ellenben megbízza a központi bizottságot, hogy az önálló orsz. ev. 
ref. tanáregyesület létesítéséhez haladéktalanúl lásson hozzá.

A közgyűlés az első napirendre kitűzött tárgyakat elvégezvén,, 
másnap aug. 25-én tovább folyik, a mikor is Dóczy Imre, a ki a 
középiskolai tanárok múlt évi görögországi tanulmányútjára az egyház
kerülettől volt kiküldve, mutatott be úti leírásából egy szép részletet, 
az Olympiáról szóló fejezetet. Az egész tanulmány majd a tanár- 
egyesület szokásos évkönyvében fog megjelenni.

A napirendnek utolsó tárgyául Elek Lajos ismertette a protes
táns tanárok fizetési viszonyait. Felolvasása rendkívül értékes adatokat 
tartalmaz a protestáns és főkép a tiszántúli ev. ref. tanárok anyagi 
helyzetének folytonos fejlődéséről az utolsó 15 évben. Ez adatokat 
csak lapunk szűk tere nem engedi teljes terjedelmökben lenyomatni,, 
így általánosságban annyit jegyezhetünk meg, hogy a tanári fizetés ez 
idő alatt 50, néhol 100 százalékkal emelkedett, a mi nem azt 
bizonyítja, hogy prot. kartársaink fényesen vannak ellátva, hanem, 
hogy a legközelebbi időkig nyomorúságosán voltak díjazva. Az anyagi 
helyzet javítására nézve a maga körében a tiszántúli ev. ref. tanár
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egyesület minden lehetőt megtett, mert fennállása óta alig mulasztott 
el alkalmat, hogy az egyházkerület és a fentartó testületek figyelmét 
ne foglalkoztassa a tanári fizetés ügyével, úgy, hogy e tekintetben 
bízvást például szolgálhat a mi tanáregyesületünknek is. De az előadó, 
midőn önérzettel mutatott rá a tiszántúli tanáregyesület működésére 
és arra, hogy a kerületben egyetlen tanár fizetése sem marad immár 
1000 frton alól, a többi tényezőkről sem feledkezett meg, hanem 
hálás elismerését nyilvánította az egyházi főhatóságoknak, a fentartó- 
testületeknek, a közoktatási kormánynak, valamint az országos tanár
egyesületnek is, mely 1891. évi budapesti közgyűlésének tárgysorozatába 
felvette a felekezeti és községi tanárok anyagi helyzetének kérdését 
és a mely ez ügyben több memorandumot intézett a ministeriumhoz.

A tiszántúli ev. ref. tanáregyesületnek nyugdíj- és gyámintézete 
is van, mely az országos nyugdíjintézet életbeléptével czélját fogja 
múlni. Az egyesület megbízta a h.-m.-vásárhelyi tanári kart, hogy a vagyon 
hováfordítása iránt terjeszszen véleményt egy későbbi közgyűlés elé.

Megemlítjük, hogy a tiszántúli tanáregyesület közgyűlése alkal
mából az ev. ref. vallástanárok is értekezletet tartottak, hogy felek, 
intézetekben a vallástanár, kitől lelkészi képesítés követelendő, legyen 
a tanáregyesületnek jogokban és követelésekben, de főkép javadalma
zásban teljesen egyenlő tagja. K. A.

KÜLFÖLD.

A LEMBERGI KIÁLLÍTÁS KÖZÉPISKOLAI RÉSZE.

A lembergi országos kiállításon a közoktatás ügyének jelentékeny 
tér jutott; több mint eleddig országos kiállításoknál szokásos volt. Úgy 
látszik e kiállítás, melyben a világ által szunnyadónak vélt lengyel 
öntudat és önérzet mutatkozik a maga friss erejével, teremtő képességével 
és ambitiójával, azért helyezett nagy súlyt a közoktatásügyi csoportra, 
mert ebben nyilvánúlhat leginkább a nemzeti érzület, s mert mindenki 
ebben látja a biztosítékát Galiczia fokozatos haladásának. A szorosabb 
értelemben veendő közoktatási kiállítás maga három nagy pavillont 
foglal el. Az elsőben van a krakói és lembergi egyetemek és műegyetem 
kiállítása, a másodikban, melyet Galiczia helytartója Badeni gróf a saját 
költségén emeltetett, a népiskolák, gymnasiumok és reáliskolák kiállí
tása, és a harmadikban, mely a leggazdagabb e három között, az alsó 
és középső ipariskolák és művészeti iskolák kiállítása van. De volta- 
képen ide kell még számítanunk az irodalmi kiállítás pavillonját is, 
melyben igen nagy helyet foglal el a krakói tudományos akadémia 
munkásságát feltüntető kiállítás, a Lemberg városa iskoláinak kiállítását,. 
végül a különféle női ipariskolai kiállítás pavillonját, melyben a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kézimunka-továbbképző iskolák és más női 
kézimunkaiskolák bámulatot keltő kiállításai foglaltatnak. így tehát 
voltaképen hat nagy csarnok foglalja magában a galicziai oktatásügyi 
munkásság termékeit és eszközeit.
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Mi ez alkalommal csakis a középikolai kiállítással akarunk fog
lalkozni, ezzel is csak röviden, mert kevés a rendelkezésünkre álló 
idő ; és nem emlékezünk meg a kiállítás többi részeiről, melyben az 
ipari oktatás eszközei és termékei, a szemlélőt valóban elbűvölik. Úgy 
látszik, épen az ipari oktatásban fejti ki Galiczia legfőbb erejét. Egy
részről iparkodnak minden egyes vidék lakosságának természetes vagy 
öröklött foglalkozásmódját kihasználni és szakszerű oktatással a már 
meglevő csirából erős plántát fejleszteni, másrészről pedig magasabb ipari 
oktatással fejleszteni törekesznek az ízlést, tökéletesíteni az ipari productiót.

Az iskolai kiállítás czéltudatos, tervszerű módon keletkezett: 
nemcsak az iskolák mai állapotát mutatja be, hanem, némileg az 
oktatásügy egyes momentumainak fejlődését is az oszágos iskolai tanács 
(Landesschulrath) létesítésétől, 1868-tól, máig. De e mellett bizonyos 
tekintetben a nép- és középiskolai tanítás eszközeinek normalis gyűjte
ményét állítja egybe, úgy, hogy a tanítás terén maradandó nyomokat 
hagyjon a kiállítás. E normalis gyűjtemények catalogusa nyomtatásban 
is megjelenik, sőt kilátásban van illustrált catalogusok készítése, a 
melyek a tanítótestületeknek a tanítási eszközök beszerzésénél irányításúi 
fognak szolgálni.

Az iskolák jelenlegi állapotát, az iskolák eloszlását és a tanulók 
számát feltüntető térképek, továbbá az iskolák tervei, képei és modelljei, 
a mai napság használatos tankönyvei, taneszközei a tanítás tervei és 
utasításai és a tanulók munkásságát feltüntető dolgozatok tárják elénk. 
A régi állapot feltüntetésére szolgálnak: a tanulók számát és az iskolák 
elhelyezését feltüntető térképek, továbbá a régente használatban volt, 
leginkább német minták nyomán készített tankönyvek. A régi épületek 
képei és a régi tanítási eszközök hiányoznak.

A normalis gyűjtemények összeállításában a lengyel tanférfiak 
dicséretreméltó törekvése nyilvánúl. Ok is belátják, hogy mai napság 
az óriási mértékben felhalmozódó tananyaggal csakis úgy küzdhetünk 
meg sikerre], ha egyrészt kiválasztjuk a valóban lényegeseket és más
részt gondoskodunk arról, hogy a szemlélet a maga jogát érvényesítse 
az emberi tudásban. A mit a tanuló láthat, azt lehetőleg lássa is. De 
természetesen, jól tudják ők is, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy a 
szemléltetéssel is már megterheljük a tanulót, tehát az eszközök óvatos 
megválasztására iparkodnak. A physikai gyűjteményre vonatkozólag 
nem mondhatnék semmi újat. Az eszközök, melyek a physikai normalis 
gyűjteményben foglaltatnak az ismeretes tanszergyárosoktól (Rohrbeck’s 
Nachfolger, Hauck, Stephlicsek, Houdek u. Hervert, Erneke (Berlin), 
König (Paris) stb.) valók és nálunk szintén eléggé ismeretesek. A 
geometriai tanítás eszközei és modelljei hiányoznak. Örvendetes azon
ban, hogy a magyarországi osztályban Gyulai Nándor szegedi gyára 
igen csinos vonalzókat és rajztáblákat állított ki.

Feltűnő kevés a chemiai eszköz és a chemiai anyaggyűjte
mény teljesen hiányzik; pedig a ehemia a reáliskolákban a IV., V. és
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VI. osztályokban mint önálló tantárgy szerepel. A magyarországi csoport
ban Seregi-Plechati és Tsa czég csinos, chemiai tanítás czéljaira 
alkalmas üvegkészítményeket állított ki. Kár, hogy a magyar üvegfúvás 
mestere, Kiss Károly nem vett részt a lembergi kiállításon. A ter
mészetrajz tanításához szükséges eszközök sincsenek rendszeresen 
összeállítva. A kitömött állatok rendszeres gyűjteményét helyszűke miatt 
mellőzték. Pedig e tekintetben is 'nagy fontossága van a tanszerkiállítás
nak, mert újabban mindenfelé szakítanak a régi muzeális iránynyal, 
mely minden állatot majdnem teljesen egyenlő helyzetben mutatott be. 
Ma már iparkodnak praeparatoraink az egyes állatokat a nekik meg
felelő viszonyok között és az őket jellemző helyzetben tüntetni fel. Más 
természetrajzi szemléltető eszközökben sem bővelkedik a kiállítás; a 
közönségesen elterjedt szemléltető képeken és zoológiái botanikai 
papirmaché modelleken kívül: nehány fejlődéstani praeparatumot és 
a belső szerveket mutató tárgyat találtam csupán az oktatásügyi pavilion- 
ban. Nagy örümünkre szolgálhat, hogy a magyarországi pavillonban 
kiállított természetrajzi eszközök, melyek dr. Lendl Adolf praeparatoriu- 
mából valók, a kiállítás legérdekesebb tárgyai közé tartoznak és, miként 
a magyar osztály felügyelője Madurovics vasúti felügyelő úr, e lelkes 
magyar-lengyel honfitársunk állítja, a szakértők figyelmét teljes mérték
ben magukra vonták. A Kálazdy-Ше növényminták, melyek a botanikai 
tanításhoz kiválóan alkalmasak, mert élethű másolatai a növényeknek, 
sajnos, nem vonják magukra annyira a közfigyelmet, mert csak mint 
művirágokat tekintik és e téren a női kézimunkacsoportban sokkal 
jelentékenyebbet producáltak. Kár, hogy e czég nem mellékelt vala
melyes leírást, melyből ez eszközöknek, mint tanszereknek, fontosságát 
lengyel szomszédaink megismerték volna.

Annál érdekesebbek azok a törekvések, melyek az irodalmi 
históriai és geographiai tanítási eszközök összeállításában nyilvánul
nak. Az ismeretes Langl-féle sorozat mellett a casseli Fischer czég- 
nél megjelent képeknek (Bohn Olympiája, Akropolisa stb.) sorozatát 
találjuk az irodalmi és históriai tanítás szemléltető eszközei között, 
továbbá ott vannak a vaticani muzeum egyes tárgyainak photographiái, 
a berlini Asher & Со. czég színezett képei, (Dorische Polychromie), 
továbbá az akropolis megvan gypszmodellben is és természetesen a 
rajztanításhoz szolgáló gypszmodellgyűjteményben egész sereg classikus 
szoborutánzat. Különösen dicséretre méltó, hogy a lengyel történet 
tanításához használt szemléltető képek között Matejko királysorozatának 
igen szép művészi sokszorosításait találjuk. Gondot fordítanak az ethno- 
grafiai elemek tanítására és szemléltetésére is. Megvannak a Kirchhojf- 
féle fejek (Racenköpfe), továbbá a különféle emberfajok mintái, az 
osztrák-magyar monarchia népeinek nemzeti viselete, (Lechner, Becs) s 
más tárgyak és képek, melyek arra vallanak, hogy a geographiai 
tanításban eleven szemléltetésre törekesznek.

A térképeik tekintetében különösen megemlítendőnek tartom,
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hogy Németországnak eredeti német, Francziaországnak eredeti franczia 
és Olaszországnak eredeti olasz térképe van. A többi térkép legnagyobb 
része a bécsi J2öfee/-czégtől való, de már egy háromnegyedrészben kész, 
Lembergben készült galieziai térképet is találtam. (Alig szükséges meg
említenem, hogy a vitás tengerszem ügyét lengyel szomszédaink már 
a maguk javára elintézettnek tekintették e térkép tanúsága szerint.) E 
térképen a határon levő magyar helységek jórészt szláv neveikkel 
szerepelnek, mert mint mondják, az ide-oda járók csak így ismerik.

Megvan tehát Galicziában is a törekvés, hogy a mennyire lehetsé
ges, emanczipálják magukat a külföldi tanszerkészítö'któ'l és jól tudják 
ők is, hogy nemzeti vonatkozású képekkel és tárgyakkal kellene pótol- 
niok az idegent, de a rendelkezésükre álló eszközök oly csekélyek, s 
hogy e törekvés eleddig csak csirájában van meg és nincs kilátásuk, 
hogy rövid idő alatt nagyobb teret hódítson.

A kiállítás díszét a reáliskolai tanulók rajzai alkotják. Tudvalevő
leg szomszédaink nagyobb súlyt helyeznek a rajzra, mint mi. A reál
iskolában a mértani rajz a 11. osztálytól kezdve hetenkint 3 órában 
van és az ábrázoló geometriai szerkesztésekben oly magas fokra jutnak, 
mint mi a régi reáliskolában jutottunk: elég complicált áthatásokat és 
ezek árnyékszerkesztéseit készítik el igen szépen kiállítva. A szabad- 
házi rajzban pedig egyesek bámulatos productiót végeztek. Tiszta, 
jellemzetes és mégis elég részletesen kidolgozott rajzokat találtam. A 
rajztanítás menete nagyjában megegyezik a mienkkel; de a rendelke
zésre álló idő több, hetenkint 3—4 óra minden osztályban.

A tanulók munkásságát feltüntető dolgozatokról nem sokat mond
hatok. Annyit azonnal észrevesz a szemlélő, hogy igen sok térképet 
rajzoltatnak az alsó osztályokban, melyeknél azonban nem a kivitel 
csinosságára, mint inkább a szóban forgó helyzetek feltüntetésére 
helyeznek súlyt. Többi dolgozataik semmiféle különös érdeket nem 
keltenek. Német nyelvi dolgozataikon meglátszik, hogy sokat küzdenek 
a nyelvvel, de főczélúl mégis a nyelv gyakorlati elsajátítását tartják.

A testi nevelés ügye még nem áll azon a fokon, mint nálunk.
A torna még mint rendkívüli tantárgy szerepel. Igaz, hogy majdnem 
minden tanuló résztvesz a tornában. A játékokat még az iskolában 
nem űzik; de már ott is megvan a törekvés, hogy ez irányban tegye
nek valamit. A krakói kiállítás helyén Jordan egy parkot létesített, 
a hol a gyermekek, még pedig nemcsak a fiúk, hanem leányok is 
minden időben, nagyok vezetése és útmutatása mellett különféle játé
kokat űzhetnek. A kiállítás igen csinos képekben és modellben mutatta 
be e Jordan-féle parkot. A szünidőkben már sok tanár megy Krakóba, 
hogy a Jordan-féle parkban az iskolai játékok vezetését megismerje és 
nincs messze az az idő, hogy minden egyes középiskolában meghono
sítsák. A testi nevelés egyik fontos momentuma a kézimunkatanítás. 
1885 óta kezdik a népiskolákban a Slőjdöt űzni. A sokali polgári 
fiúiskola igazgatója Svédországba utazott, a hol a Slőjdöt megtanulta
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és Sokaiban meghonosította. Azóta annyira elterjedt a kézimunkatanítás, 
hogy ma már 67 kerület 202 iskolájában tanítják, még pedig leginkább 
famunkát és csak néhol tanítják a papírmunkát, de tudtommal még 
sehol sem tanítanak vas, vagy bádogosmunkát. A lengyel főurak 
közül többen támogatják e törekvéseket és ingyen szolgáltatják a szük
séges faanyagot, sőt egyik-másik iskolát maguk látják el a szükséges 
eszközökkel is. A sokali iskola az egész tanmenetet feltüntette 100 
darabban, melyek közül az első egy kanálforma és az utolsó egy 
csinosan berakott szekrényke. Középiskolával kapcsolatos kézimunka 
tanítása azonban még eddig sehol sincs.

Még csak egy-két megjegyzést akarok tenni magukra a lengyel 
középiskolákra nézve. A tanítás nyelve a nyugati részekben a lengyel, 
a keletiekben a ruthén. Tankönyveik eleinte a német könyvek fordí
tásai voltak ; de 1886-ban a Landesschulrathban külön osztályt állí
tottak fel a tankönyvek kiadására. Középiskolai és egyetemi tanárokat 
bíznak meg a könyvek készítésével és a kéziratot a nyomtatás előtt 
megbírálják. E könyvekben arra törekedtek, hogy a tanuló emlékező 
tehetségét túlságosan ne terheljék meg, és hogy mindig az egészet 
lássa teljes összefüggésben. Az anyanyelv mellett minden iskolában 
igen jelentékeny óraszámmal (6—4 óra hetenkint) szerepel a német 
és mint hallottam, minden tanuló eljut odáig, hogy az érettségin jól 
ért németül és úgy, a hogy, beszélni is tud. Az egyetemen, úgy mondják, 
lengyel szomszédaink, igen sokat felejtenek a németből. A latin nyelvet 
a gymnasiumban az I. és II. osztályban 8 órában, a többiben 6—-5 
órában tanítják; a görögöt, úgy mint a többi lajthántúli gymnasium
ban, a III-tól kezdve heti 4 —5 órában tanítják. A philosophiát a
VII. és VIII. osztályban heti 2 órában tanítják.

A reáliskola tudvalevőleg hét osztályú. A franczia nyelvet a III. 
osztályban kezdik és heti 3— 4 órában tanítják. A középiskolák száma 
nem nagy, de igen népesek. Mindössze 33 iskolájuk van és pedig 29 
gymnasium és négy reáliskola, melyek közül 29 teljes, négy csonka. E 33 
iskolában összesen 14,000 tanuló van és pedig 12,700 gymnasiumi 
és 1300 reáliskolai tanuló. A tanárok száma összesen 681 és ezek 
között 207 helyettes tanár van ! Az iskolák körülbelül átlag annyiba 
kerülnek, mint a mieink, a mennyiben egy-egy iskola költsége átlag 
30—35 ezer forint. A tanárok díjazása olyan mint a Lajthán túl 
egyebütt. Annyival kedvezőbb, mint nálunk, hogy az ötödéves pótlékuk, 
mint ismeretes, nem 100 írt, hanem 200 frt; a fizetés tehát a korral 
növekvő igényeknek megfelelőbben nő, mint nálunk.

A lembergi középiskolák épületei elég csinosak. Van ugyan egy 
iskolája, a német gymnasium, melyre semmit sem költenek, rozoga 
épületben hagyják, folyosója oly szűk, hogy hárman nem férnek el 
rendesen egymásmelleit, helyiségei sötétek, oly alacsonyak, mint nálunk 
a falusi szobák, bűzösek, ablakai kicsinyek, padjai rozogák, összevissza 
vagdaltak, úgy, hogy alig van ülőhelyük. Az egész teremben minden
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ócska, minden tönkremegy, csak arról gondoskodnak, hogy a feszület, 
mely egy lengyel osztályból sem hiányzik, tisztán ragyogjon ! Régente 
800 — 900 tanulója volt ez iskolának, most felére szállt alá. Kár, hogy 
lengyel szomszédaink ilyen iskolát tűrnek. Ha szükséges a német iskola, 
miért nem látják el úgy, hogy emberibb formája legyen, ha nem 
szükséges, miért nem lépnek fel nyíltan, és miért hagyják lassú halállal 
kimúlni? A legszebb iskolájuk a IV. gymnasium, melynek 800-nál 
több tanulója van szintén. Épülete valóban külsőleg igen díszes, de 
belül a tiszta fehérre meszelt falak puszta egyszerűségükben ellentét
ben állnak a díszes külsővel. Tantermei szépek, világosak, szertárai 
még szegényesek ugyan, de szépen indulnak. Helyiség van elég. A ter
mészetrajzi szertár pl. 3 nagy helyiségben van elhelyezve. Az intézet 
igen egészséges helyen van, egy magaslaton a város szélén, a díszes 
Polytechnikum mellett, a szép jezsuitakert tőszomszédságában. A többi 
középiskola is elég imposáns épülettel rendelkezik ; de a tanulók ren
geteg nagy száma miatt, minden iskola nehézkes és ámbár a tanulók 
száma egy-egy osztályban 50-nél nem több, de az összes tanulók 
nagy száma miatt sok nehézséggel kell küzdeniük.

A kiállítás egészben arról tanúskodik, hogy sok dicséretes 
törekvés van lengyel szomszédainkban és az ő sajátságos történeti hely
zetük daczára is iparkodnak középiskolai oktatásügyüket tökéletesíteni 
és fejleszteni. Nagy buzgalommal és körültekintéssel alkották meg a 
kiállítást. A normalgyűjtemények összeállításáról maga a Landesschul- 
rath gondoskodott. Előre kiszemelték, hogy mely iskolától minő tár
gyakat kérjenek. Csakis ilyen módon sikerült egységes képet alkotni 
a középiskola állapotáról és a tanszerek tekintetében uralkodó törek
vésekről. Az egyes tanárok által készített eszköz a kiállításon igen 
kevés van, pedig azt is szeretnők látni, hogy minő eszközöket eszel
nek ki az egyesek a tanulás megkönnyítésére ? De a mi a tanároktól 
beérkezett, néhány modell és térkép, mind igen szép, ízléses. A lem- 
bergi kiállítás rendezése mintaszerű. Nincs benne bábeli zűrzavar, 
minden a maga helyén, az egész kiállítás nyitott könyv, melyben csak 
azért nehéz olvasni, mert minden felírásuk lengyel. De a kiállítás 
rendezősége előzékenyen gondoskodik arról, hogy kiváló szakértők az 
érdeklődőnek felvilágosítást nyújtsanak. Engem a Landesschulrath egy 
inspectora : Baranowszky úr kalauzolt a kiállításban, a ki szeretetre
méltó módon magyarázott meg mindent, a mi figyelmemet felkeltette. 
Közbe-közbe egy-egy magyar szót is ejtett, mert ő is azok közé tar
tozik, a kik a hatvanas évek elején, mint fiatal emberek magyarúl 
tanultak, mert arról álmadoztak, hogy megint küzdenek velünk a mi 
ügyünkért és az 6' szabadságukért! Sokan vannak már, a kik nem 
sajnálják, hogy es az óra nem ütött és reményük, hogy nemzeti fényü
ket a lengyel irodalom, tudomány és művészet újra visszaszerzi!

(Budapest.) Dr. Веке Manó.

Orsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXVIII. 4
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1894. szept. 6-án tartott ülése.

Elnök: Hó fér Károly; jegyző: Szigetvári Iván.
Jelen voltak: dr. Alexander Bernát, dr. Веке Manó, Biczó 

Géza, dr. Dietz Sándor, dr. Károly Gy. Hugó, Mauritz Rezső, Molnár 
Sándor, Müller József, dr. Leelmer László, dr. Négyessy László, 
Bajner Ferencz, Heif Jakab, dr. Biedl Frigyes, dr. Schmidt Ágoston, 
dr. Szemük István, Tiber Ágost, Tömör Ferencz, Vasváry Benő és 
Vámossy Mihály.

Elnök üdvözli a választmányt az új év kezdetén. Napirend 
előtt elhatároztatik, hogy az új minister úr üdvözlése a tanáregylet 
részéről visszaérkezése után fog megtörténni.

Szigetvári Iván óhajtotta volna, hogy az internationalis congres- 
suson nálunk időző középisk. tanárokat az egylet meghívja helyiségének 
és néhány középiskolának meglátogatására, azonban ez most már késő. 
Elnök szintén kívánatosnak tartotta volna, megjegyzi azonban, hogy 
az Y. kér. reáliskolát a congressus több tagja meglátogatta.

Napirend: a Közlöny hetilappá átalakításának ügye.
Alexander Bernát szerkesztő: A Közlöny átalakítása voltaképen 

nem is most merült fel először, már Berecz elnökünknek régi óhaj
tása volt. Az ügyet két szempontból tekinti: pénzügyi és tudományos 
szempontból. Kétségtelen, hogy a kiadás költségei szaporodni fognak, 
szerinte körülbelül 350 írttal évenként, de remélhető, hogy a tagok 
és előfizetők is szaporodni fognak. Hogy tudományos szempontból 
nagyon lesülyedne Közlönyünk a kisebb terjedelem folytán, attól nem 
fél, sőt még kívánatosnak is tartja a rövidebb értekezéseket. Okvetet- 
lenül szükségesnek tarja, hogy a döntés ma megtörténjék.

Mauritz Rezső annyira helyesli az eszmét, hogy kivitelére nézve 
nem fél az anyagi áldozattól, mert meggyőződése, hogy az meg fog 
térülni. Alexander költségtervezetét kissé alacsonynak tartja, mert pl. 
a szerkesztőnek nagyobb fizetést kell adni.

Müller József pénztárnok: A 350 frt többlet, a melyet Alexander 
említ, csak akkor állna meg, ha a Közlöny mostani alakjában is 
42 íven jelenne meg, azonban a mostani költségvetésbe csak 36 ív 
van fölvéve. Számítása szerint az új hetilap összes évi költsége 
3250 frt, tehát 800 írttal több az előirányzatnál.

Веке Manó szintén pártolja az eszmét annyira, hogy pénzügyi 
oldalát egész mellékesnek tartja. Félti azonban a Közlöny tudományos 
színvonalát, azért heti és havi közlönyt akar, az előbbit tisztán csak 
egyleti értesítő gyanánt, mint a Mérnök-egyletben van. A döntést 
nem tartja sürgősnek, mert az eszme még nem elég érett, nincs elő
készítve.
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Bietz Sándor szintén nem tartja sürgősnek. A hetilap még 
nem teszi élénkké az egyletet, más módokról is kell gondoskodni.

Négyessy László nem látja az ügyet tisztázottnak.
Szigetvári Iván: A Közlöny tudományos színvonalát nem kell 

félteni, hiszen az egyletünk nem tudományos egylet, Közlönyünk nem 
tudományos folyóirat, szaktudományi dolgozatok egyenesen ki vannak 
zárva belőle és a paedagogiára is van külön magyar folyóirat. Semmi 
mástól nem várható annyira ez élet élénkítése, mint egy hetilaptól. 
Müller költségtervezetét magasnak tartja, mert egy ív nyomtatására 
nem kell 31 frt, elég 26 frt.

Vámossy Mihály szerint most van a legalkalmasabb időpont egy 
fontos lépés megtételére; a protestáns tanáregylet, a melyet tervez
tek, nem alakult meg, most az autonom iskolák tanárai is megnyer
hetek az egyletünknek.

Alexander válaszol a felszólalásokra. A hetilapra vonatkozólag 
a  következő részleteket adja elő : megjelenik minden vasárnap egy íven, 
évenként circa 42 számban, a mostani külső formában. Az első szám 
f. évi október 14-én jelenik meg.

Dietz megjegyzi, hogy ő csak a költségtöbblet fedezetét nem 
látja, ha erre nézve megnyugtatják, ő is pártolja.

Elnök szavazás alá bocsátja a kérdést és a választmány egy
hangúlag elfogadja a Közlönynek hetilappá alakítását.

Szintúgy elfogadja Alexander azon indítványát is, hogy az írói 
honorárium 20 írtra emeltessék, jobban mondva: joga legyen a szer
kesztőnek ez összeg erejéig honorálni; továbbá az elérhető megtaka
rításból segédjei fáradságát is némileg megfizetni.

Elhatároztatik, hogy a Közlöny ez évi első száma minden 
kőzépisk. tanárnak megküldetik.

Müller pénztárnok bejelenti a következő új tagokat: Vojnics 
Döme eszterg. gymn. igazgató, Gergye Lénárd, Várkonyi Odiló, 
Kardos Celestin tanárok (mind ajánlja Bódiss Jusztin).

Jegyzetté : Szigetvári Iván.

VEGYESEK.

A KÖZGYŰLÉS KRÓNIKÁJA.
Az «Országos Középiskolai Tanáregyesület» idei (XXVIII.) közgyűlését 

a tanáregyesület szepesi köre, Demkó dr. lőcsei igazgatóval az élén, készítette 
-eló' és rendezte a legfigyelmesebb gonddal. A tagok egy része a budapesti 
gyorsvonattal érkezett július 2-án délután négy órakor Poprád-Felkára; 
azzal a vonattal ment Leövey Sándor ministeri tanácsos is, mint a köz
oktatási minister képviselője. A vendégeket sok szepességi tanár várta s a 
megye főispánja. Csdky gróf szíves szavakkal üdvözölte. Miután Hófer 
Károly főigazgató, az egyesület alelnöke és Leövey ministeri tanácsos köszö
netét mondtak a szíves fogadásért, hosszú kocsisorban megindultak a tagok 
•előszörNagy-Szalókra, a hol egyigen egyszerű,de szép és megható ünnep folytle.
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Nagy-Szálókon született Hunfalvy Pál és János s a tanáregyesület 
emléktáblával jelölte meg e két nagy tudós szülőházát, melyet ez alkalom
mal lepleztek le. Már a község bejáratánál a németajkú község katholikua 
papja csengő magyar szóval üdvözölte a vendégeket, a kik zeneszó mellett 
elindultak a Hunfalvyak háza felé. A ház most a községi jegyzőé, kissé 
kopott a külseje, olyan, mint a szegény község többi házaié. Az egész község 
talpon volt, ünnepi díszben, a bizottság sorfalat csinált, a tanító férfiének- 
karával elénekeltette a Szását-ot, senki sem hitte volna, hogy ezek német- 
ajkúak. oly szépen ejtették a magyar szót. Az ünnepi beszédet Hófer Károly 
főigazgató mondotta, a ki röviden méltányolta a nagy nyelvész és a kiváló 
geographus érdemeit, ezután Kullmaun országgyűlési képviselő, szepesi 
ember, lépett az emelvényre és a nép nyelvén szólott. Kullmann kitünó'en 
tud ezen a nyelven szólni, nemcsak a dialectushoz ért, hanem azok gondol
kodásához is, kik hallgatták. Hazafias lelkesedésével meg tudta ragadni és 
indítani ezeknek az egyszerű embereknek a szívét s a mellett oly ügyesen 
vázolta e két férfiú életét, hogy ép azokat a mozzanatokat emelte ki, melyek 
a szepesiek hazafias érzelmeire hathattak. Kullmann után a község evan
gélikus papja szólott, ugyancsak németül, de hasonlóképen nemes hazafiúi 
érzelemmel és lendülettel. Ha ehhez hozzáveszszük, hogy a fiatal generatió 
mindenütt tud magyarul, megnyugvással gondoljuk el. hogy itt a magyar 
állam ügye a legnagyobb rendben van. Itt megoldották a nemzetiségi kérdést. 
Az ünnepet a Szózat és Hymnus eléneklése zárta be.

Nagy-Szalókról Tátrafüredre indult a társaság, a hol a gondos rende
zők egy perez alatt a legnagyobb rendben helyezték el a vendégeket. Este 
Alsó-Tátrafüreden volt a megismerkedési est. Részt vett benne a megye fő- 
és alispánja, Leövey ministeri tanácsos és számos hölgy. Igen jó kedvvel 
telt el az est, a főispán, az alispán. Fischer Miklós, az országos Kárpát
egyesület ügyvivő alelnöke, a rendezők egyik legbuzgóbbika és mások mond
tak toastokat.

A közgyűlés első napján a közgyűlés után banket következett, melyen 
számos felköszöntőt mondottak. Nagy lelkesedést keltett Vámossy felköszön
tése Eötvös Lorándra és Zimanné Csáky Albin grófra s Berzeviczy Albertre. 
A három Tátrafüred igazgatósága a legnagyobb vendégszeretettel, előzékeny
séggel látta el a tanárokat. Mindenütt legszívesebben fogadták őket, minden 
kívánságukat teljesítették. Az anyagi ellátás pedig egyenesen fényes volt. 
Jobb banketre mint az ó-tátrafüredire Ó-Tátrafüreden a legöregebb tanárok 
sem emlékeznek. Az idő gyönyörű volt. Délután az egész társaság Tarpatakra 
rándult, a legkitűnőbb kalauzok mellett, mert a Kárpátegyesület legelső
emberei, mind tanárok, voltak velük. Egyáltalán bámulatos, mily nagy sze
repet visznek a szepesi tanárok a Szepesség társas, tudományos és cultural 
életében. Ők a munkások s hogy mily munkát végeztek, mutatja a Kárpát
egyesület virágzó állapota.

A közgyűlés második napján a közgyűlés után Új-Tátrafüreden gyűltek 
össze közebédre. Ott volt Szontágh dr. fürdőtulajdonos is, a ki mindvégig 
részt vett a gyűlésekben, kirándulásokban, a megye Sympathikus alispánja. 
Hatsz Aladár. Feltűnést keltett itt Leövey Sándor ministeri tanácsos fel
köszöntője, melyben szellemesen és kedvesen megköszönte, hogy tiszteletbeli 
taggá választották, a tanárok testületi szellemének fontosságát emelte ki, 
ez alkalommal mély sajnálkozását fejezte ki, hogy a szerzetesrendiek közüt 
csak egyetlen-egy tanár jelent meg a közgyűlésen. Az egész társaság gondo
latait tolmácsolta ezzel Leövey. Mi a magunk részéről azt hiszszüü, hogy 
ez a tartózkodás nem lehet tartós, mert, mióta az egyesület fennáll, a szer
zetesrendiek. ha nem is valamennyi rendből, erős oszlopai voltak az egye
sületnek. Fölköszöntőket mondtak még Hófer Károly Leöveyre, Vámossy 
a három Tátrafüred igazgatóságára, Zimanu az alispánra, Czinke tátrafüredi 
kálv. lelkész igen elmésen és jóízűen Beöthy Zsoltra.

!T T
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Délután a társaság nagyrésze a csorbái tóhoz rándult ki. A következő 
napon pedig következtek a nagyobb kirándulások, melyeket mind minta
szerűen rendeztek ; a mellett potom árba kerültek, mint általában a tátra- 
fiiredi kirándulás. (Szoba mindenestül egy napra 50 kr.) Az idő kedvező volt, 
csak Csorbáról hazatérét volt gyorsan múló zivatar esővel. A Tátrában 
töltött napok igen élvezetesek voltak. Minden kedvezett a sikernek : az idő
járás. a fürdőigazgatóságok páratlan szívessége, a szepesi kartársak rend
kívüli gondos munkája, melylyel mindent eló'készítettek. Az egész tanárság 
büszke lehet a szepesi tagtársakra, ők mutatják, mije lehet a tanár a magyar 
társadalomnak s hogy ez mennyire meg tudja becsülni a tanárokat. Ilyen 
vezérszerep illeti meg a magyar tanárságot, csakhogy persze nem ingyen 
adják, meg kell dolgozni érte. Csak egy sötét foltja volt a közgyűlésnek. 
Aránylag kevesen voltunk, még csak nem is százan. Mily nehéz dolog ezt 
a testületet felrázni apathiájából! Nincsen példa rá a többi rendek sorában. 
Se az egyesületnek hívó szózata, se a szepesi kartársaknak idejekorán közzé
tett meghívása és híven beváltott ígéretei, se végül a magyar föld legszebb 
vidékének varázsa nem bírta őket ide csalni. Nagy hatása volt Eötvös Loránd 
táviratának a közgyűlésre s hatása lesz az egész tanárságra. Nem az adomány 
tette ezt a hatást, hanem az a figyelem s előzékenység, melyre a minister 
az egyesületet méltatta. A magyar tanárság kitűnő elemeket rejt magába, 
mutatja a szepesi tanárság példája. Ennek a résznek van sajátságos jelleme 
s jellegzetes kiválósága. Lehetetlen, hogy ezt a tanárságok ha helyes irány
ban vezetik és ha gondját viselik, ne lehessen lelkesíteni és emelni.

Baksay István jubilaeuma. Június hó 23-ikán, a mikor Közlönyünk 
júliusi száma már készen volt, ülte meg tanárságának félszázados jubilaeumát 
Baksay István, a rimaszombati prot főgymnasium veterán tanára. Elkésve 
bár, nehány szóval meg kell emlékeznünk e ritka emberről s erről a még 
ritkább ünnepélyről. 1844-ben mint 22 éves ifjú ment a sárospataki iskolából 
Rimaszombatba rector-professornak s elöljáróinak csakhamar megnyerte 
rokonszenvét annyira, hogy azok nem is bocsátották el körükből a tehetsé
ges képzett ifjút. Ettől kezdve Baksay minden idejét ez intézet szellemi és 
anyagi felvirágoztatására szentelé. A szabadságharcz lezajlása után ő volt az 
éltető lelke a rimaszombati iskolának, ő működött közre, hogy az osgyáni 
és rimaszombati gymnasiumok egyesíttessenek, mert csakis így lett biztosítva 
ezen tanintézet fennállása a kormánynak a prot. iskolákra vonatkozó rende
letével szemben. Munkás lelke fáradalmat nem ismert; még az iskolai szü
neteket sem tudta dolog nélkül tölteni, hanem utazásokat tett, hogy isme
reteit gyarapítsa s tanítványaival közölje. Most 50 éves jubilaeuma alkalmá
val a város díszpolgári oklevéllel tisztelte meg a buzgó férfiút, a király 
pedig a királyi tanácsos czímét adta meg neki. Egyesületünknek mindig 
buzgó híve volt, közgyűléseinknek legállandóbb és mindenkitől szeretett és 
tisztelt alakja. Tartsa meg az ég jó kedvben, jó egészségben.

Tüdős János a debreczeni ref. gymn. érdemes igazgatója nyugalomba 
vonult. Tüdős János született 1824. június 13-án Debreczenben, hol hasonnevű 
édesatyja ispotályi tanító és kántor volt. Elemi iskoláit az ispotályban kezdte, 
a collegiumban az akkor ú. n. quintába került be tanulmányai folytatására. 
Az akadémiai tanfolyam bevégeztével 1848-ban Kisújszállásra ment három 
éves rectoriára s itt a melléje adott correctorral ketten tanították a ma már 
11 tanárt számláló nyolcz osztályúvá emelt, de akkor négy, s esetleg, ha 
volt tanuló, hat osztályú gymnasiumban. 1851-től kezdve Debreczenben van, 
először mint oktató. 1853 óta mint rendes tanár. 1884 óta mint az intézet 
igazgatója. Tudománya és kitartó munkássága megszerezte számára a köz- 
becsülést, s azonfelül szigorúsága mellett is ritka engesztelékeny, jó szíve 
és igazságossága biztosították számára tanítványai ragaszkodását és szeretetét.
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Tanári nyugdíj-törvény. A hivatalos lap (Budapesti Közlöny) aug. 17-iki 
számában közli a felekezeti és községi tanárok nyugdíjazásáról szóló törvény 
szentesítését. Kihirdettetett a törvény az «Országos Törvénytár »-ban 1894. 
aug. 15-én. A törvénynek magyarázatos kiadása megjelent Eggenbergeréknél. 
A magyarázatok biztos forrásból származnak s a füzetben közölve van a 
törvény indokolása is.

A debreczeni tanszerkiállítást szeptember 2-án nagy ünnepséggel 
berekesztették, mely alkalommal Csiky L., mint a kiállítási bizottság elnöke 
mondotta a záró beszédet. Összesen 646 kiállító volt, kik közt 172 jutalmat 
osztottak szét. A tiszta jövedelem 1000 frt, mely alapja lesz egy állandó- 
iskolaszer-muzeumnak. Egyesületünk részéről a megnyitásra oda utaztak 
Cserven Flóris, Vámossy M., Gresics Miksa igazgatók. Веке Manó dr. s e 
lapok szerkesztője. Később olt jártak Erödi és Hófer főigazgatók, Berecz, 
Corzan, Szuppán igazgatók, Schmidt Ág. piarista tanár és mások.

Premontrei tanárok internatusa Budapesten. A prem. rend. a szerzetnek 
a budapesti egyetemen tanuló tagjai számára internatust létesít. A Mária- 
utczában találtak e czélra alkalmas bázat, melyben már a folyó évben 
hét növendék-pap és három felügyelő-kanonok fog lakni.

Igazgatói kinevezés. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő
terjesztésére Buday József, a verseczi községi főreáliskola igazgatóját, az 
ottani állami főreáliskola igazgatójává kinevezem.

Kelt Trientben, 1894. évi július hó 1-én.
Ferencz József s. k. Br. Eötvös Loránd s. k.

Mintarajzisk. és rajztanárképzö tanári kinevezés. Ballá Ede festőművészt 
s budapesti V. kér. áll. főreáliskolai rajztanárt, a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister az országos mintarajziskolához és rajzlanárképzőhöz rendes 
tanárrá nevezte ki.

Kinevezések :
Barabás Jenő pápai ev. r. fg. r. t. a székelyudvarhelyi áll. fr. r. t 

(41.926. aug. 30.)
Bozóky Endre dr. pozsonyi állami fr. r. t. a budapesti I. k. k. k. g. 

r. t. (31.864. júl. 11.)
Csuday Jenő dr. cziszt. prem. kanonok és nemz. múz. könyvtárt 

segédőr a budapesti VI. k. áll. r. r. t. (24.880. júl. 3.)
Dalotti Ödön kecskeméti ev. ref. fg. r. t. a győri áll. fr. r. t (39.635. 

aug. 15.)
Dózsa Jakab budapesti V. k. áll. fr. hely: t. a székelyudvarhelyi áll. 

fr. r. t. (30.283. júl. 7.)
Dózsa József dr. nagyenyedi ev. r. fg. h. t. a szászvárosi fg. r. t. 

(segélyezésre való szerződésből kifolyólag. 39.007. aug. 13.)
Fekete István aszódi ág. ev. algymn. t. a megszabott illetményekkel r. t. 

(áll. segély, szerződésből kifolyólag) a selmeczbányai ág. ev. fg.-hoz. (34.114. 
július 24.)

Fest Aladár fiumei áll. fg. r. t. a budapesti II. k. k. k. fg. r. t. 
(41.921. szept. 4.)

Ferencsik Lajos dr. temesvári áll. fr. lat. ny. r. k. t. a zombori áll. 
fg. r. t. (40.337. aug. 17.)

Haitsch Samu selmeczbányai ág. ev fg. r. t. a körmöczbányai áll. 
fr. r. t. (26.054. júl. 11.)

Huszár Fr. nagyváradi k. fg. rajzt. a beregszászi áll- r. r. rajzt 
(42.074. szept. 3.)
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Karpf Lajos nagyszombati k. fg. r. t. a verseczi áll. fr. r. t. (39.957. 
aug. 30.)

Keil Alajos dr. szentesi közs. fg. r. t. a losonczi áll. fg. r. t. (39.282. 
aug. 18.)

Kende Ferencz soproni áll. fr. 1. rk. t. a zombori áll. fg. r. t. (42.174. 
aug. 30.)

Kiss Gábor pozsonyi tank. főig. tollnok a nagybányai áll. fg. r. t. 
(41.602. aug. 25.)

Kubányi Béla dr. hajdúnánási ev. ref. g. t. áll. segély, vonatk. szer
ződésnél fogva ugyanoda r. t. (33.586. júl. 23.)

Könye Nándor székesfehérvári keresk. ak. id r. t. a beregszászi áll. 
r. r. t. (40.703. aug. 24.)

Lenner Gyula debreczeni keresk. ak. t. a rimaszombati egy. prot. fg. 
a fennálló szerződésből kifolyólag. (41.072. aug. 27.)

Majoros Károly oki. középisk. rajzt. a podolini k. g. r. rajztanárrá. 
(28.073. júl. 4.)

Paczák János közjegyző és oklev. tornatanító a pozsonyi k. k. fg. r. 
tornatanítóvá. (26.954. júl. 4.)

Pauer Vilmos oklev. rajztanárjelölt a nyíregyházi ág. ev. fg. a fenn
álló szerződés alapján r. rajztanárrá. (35.059. júl. 24.)

Petényi István szabadkai fg. h. t. a nagyszebeni áll. fg. r. t. (42.184. 
aug. 31.)

Péter Mózses sepsiszentgyörgyi ev. r. fg. h. t. (államsegély, szerződés
ből kifolyólag) ugyanoda r. t. (35.192. júl. 24.)

Bados Ignácz székelyudvarhelyi áll. fr. r. t. a budapesti VI. k. áll. 
r. r. t. (24.880. júl. 2.)

Schlanger Tivadar vágújhelyi r. r. t. a verseczi áll. fr. r. t. (30.839. 
július 11.)

Schuber Mátyás rozsnyói ág. ev. fg. r. t. a dévai áll. fr. r. t. (24.996. 
július 11.)

Újvári Béla soproni áll. fr. r. t. a budapesti II. k. áll. fr. r. t. 
(31.081. júl. 11.)

Zimányi Károly budapesti műegyetemi tanársegéd a budapesti I. k.
k. k. g. r. t. (27.225. júl. 2)

Zcarinyi Lajos kisújszállási fg. t. r. rajztanárrá (a fennálló szerző
désből kifolyólag. 39.981. aug. 21.).

Áthelyezések:
Agotha Imre budapesti VI. k. áll. r. r. rajt. a budapesti V. k. áll. 

fr. (35.623. aug. 16.)
Arnhold Nándor beregszászi áll. r. r. rajzt. a pécsi áll. fr. (42.074. 

szept. 3.)
Bodnár György trencséni k. k. fg. r. t. a pozsonyi k. k. fg. (38.356. 

aug. 16.)
Cselka József zombori áll. fg. ig. t. a zsolnai k. k. g. jelen minőségé

ben (40.337. aug. 17.)
Cserépi József brassói áll. fr. r. t. a trsztenai k. g. r. t. (16.666. júl. 2.)
Bőrre Tivadar tanári oklevéllel bíró catasteri mérnök a budapesti

VI. k. r. r. rajzt. (35.623. aug. 16.)
Ferencz Valdemár eperjesi k. k. fg. r. t. 1 , _
Szkunzevics Kornél pancsovai áll. lg. r. t. i 0 csonos •
Friml Aladár zsolnai к k. g. r. t. a trencséni k. k. fg. (40.337. aug. 17.)
Gerecze Péter pécsi áll. fr. r. t. a budapesti VI. к. áll. r. r. t. 

(43.260. szept. 5)
Gyöngyössy László áll. segélyz. marmaros-szigeti ev. r. fg. id. r. t. 

e minőségében a temesvári áll. fr. (43.027. aug. 31.)
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Hortobágyi Zsigmond lugosi áll. fg. r. t. a pancsovai áll. fg. (40.338. 
aug. 18.)

Molnár István dr. pozsonyi k. k. fg. r. t. a budapesti I. k. k. k. g. 
r. t. (40.673. aug. 25.)

Némethy Károly dr. trsztenai k. g. r. t. a trencséni k. fg. (16.666. júl. 2.)
Oláh Béla székely-udvarhelyi áll. fr. r. t. a budapesti V. k. áll., fr. 

r. t: (39.267. szept. ö.)
Richter Rezső sátoraljaújhelyi k. fg. r t. a lugosi áll. fg. (40.338. 

aug. 18.)
Schmidt Attila dr. nagyszebeni áll. fg. r. t. a budapesti VII. k. áll. 

fg. r. t. (40.673 aug. 25.)
Schmidt Márton dr. ungvári k. k. fg. r. t. a pozsonyi k. k. fg. 

(38.356. aug. 16.)
Szölgyényi Ferencz miskolczi k. k. g. r. ). a szolnoki áll. fg. 

(34.675. aug. 15.)
Tuczy János sátoraljaújhelyi k. fg. végleges, r. t. a szegedi áll. fr. 

(31,576. júl. 16.)
Zlinszky Aladár zombori áll. fg. r. t. a pozsonyi k. k. fg. (42.174. 

aug. 30.)

Végleges megerősítések:
Rinder Jenő brassói áll. fr. r. t. (33.871. júl. 17.)
Fényes Dezső aradi áll. fr. r. t. (38.353. aug. 28.)
Gál Kálmán fehértemplomi áll. fg. r. t. (15.445. júl. 7.)
Kard.os Albert dr. debreczeni áll. fr. r. t. (34.152. júl. 20.)
Máthé György lugosi áll. fg. r. t. (37.327. aug. 7.)
Petey Gyula aradi áll. fr. r. t. (34.184. júl. 20.)
Roskovics Emánuel ungvári k. fg. r. hittanár r. hittan, minőségében. 

(33.540 júl. 16.)

A IX. fizetési osztályba kinevezés:
Stasz Ad. zsolnai k. g. r. hittánár (34.899. júl. 23.)
Zahumenszky János zsolnai k. g. r. rajztanár. (21.815 júl. 11.)

Tollnokká kinevezés -.
Jeszenszky Pál iglói ág. ev. g. volt tanár a pozsonyi tank. főigazg. 

tollnokká. (41.602. aug. 28.)

Abr. geom. tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi minister, tekintettel 
az 1890. évi XXX. t.-cz. 2. §-ának V) pontjára, intézkedett, hogy azon 
gymnasiumi tanárok, kik a tavali szünidőben megtartott ábrázoló geometriai 
tanfolyam anyagát el nem végezhették, önkéntes jelentkezés alapján a 
budapesti országos rajztanárképző-intézetben (Budapest, VI. k. Andrássy-út 71.) 
folytatólagos rajztanfolyam rendeztessék f. évi augusztus hó 15-étől szep
tember 15-ig.

Minister) köszönet. «A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Nyitra vármegye közönségének azon áldozatkészségéért, melylyel Jókai Mór 
összes műveit a privigyei kath. gymnasium részére 200 frt értékben megvette ; 
— dr. Holub Emilnek a győri fó'reáliskolának adományozott nagybecsű 
állat-, növény- és ásványgyűjteményeért; — Hérics József veszprémi apát
kanonoknak a tanügy iránt újból tanúsított azon áldozatkészségéért, hogy a 
veszprémi főgymnasium szegény, szorgalmas és jóviseletű tanulóinak jutal
mazására 1200 frtot és 12 db aranyat adományozott; — Lóskay Jeromos 
esztergomi főjószágkormányzónak a keszthelyi kath. főgymnasium ifjúsági 
segítőegyesületének juttatott 100 frtnyi adományáért; — Szabó Ferencz
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német-eleméri plébános úrnak a nagybecskereki főgymnasium szorgalmas 
tanulóinak jutalmazására felajánlott 100 frt értékű könyvadományáért elismerő' 
köszönetét fejezte ki.»

Pályázat. A máramaros-szigeti r. kath. gymnasiumnál megüresedett 
rendes iskolaszolgai állomásra, melylyel évi 250 frtnyi fizetés, 60 frtnyi 
szálláspénz és szabályszerű nyugdíjra való jogosultság van egybekötve, 
ezennel pályázat nyittatik. (Szept. 20.)

Marczali Henrik. Magyarország története. Számos tört. érdekű ábrával. 
Eggenberger (Hoffmann és Molnár). Ára 1 frt 40 kr.

Dóczi Imre. Görög nyelvtan. Második kiadás. Eggenberger (Hoffmann 
és Molnár). Ára 1 frt 60 kr.

Dr. Koós Gábor. Árúisme. A keresk. tanoncziskolák II. és III. oszt. 
számára. Harmadik kiadás. Kókai Lajos. Ára 80 kr.

1894. évi XXVII. Törvényczikk azon nyilvános tanintézeti igazgatók, 
tanárok, tanítók, igazgatónó'k és tanítónők nyugdíjazásáról és hozzátartozóik 
ellátásáról, kikről állami vagy más hasonló természetű közrendelkezéssel 
gondoskodva nincs. Ára 30 kr. Eggenberger (Hoffmann és Molnár), Bő 
magyarázatokkal.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

Az 1893 4-ik tanévi középiskolai értesítőkben megjelent
értekezések*

a) M agyar nyelv és irodalom .
Bán József: Petőfi hazafias lyrája. — Debreczeni algymnasium, 

3— 44. 1.
Fülöp Árpád: Egy nagypénteki misztérium. — Ungvári kir. 

főgymnasium, 53— 95. 1.
Kincs Gyula: A zilahi ev. ref. kollégium könyvtárának régi 

magyar nyomtatványai. — Zilahi ev. ref főgymnasium, 37— 43. 1. 
Koltai Virgil: Jókai Mór ötvenéves írói jubilaeuma alkalmával.

— Budapesti Kóser-féle gymnasium, 3— 10. 1.
Koncz Ákos; Az egri fő-egyházmegye két nagy költőjéről 

(Mindszenty Gedeon és Pájer Antal). —  Jászberényi . közs. kath. 
főgymnasium, 3—40. 1.

Lázár Béla: Agis a világirodalomban. — Budapesti VII. kér. 
áll. főgymnasium, 3— 28. 1.

Maczki Valér: Adalék a magyar irodalomtörténet elméletéhez.
— Egri kath. főgymnasium, 3— 16. 1.

* Nincsenek felvéve a nekrológok, könyvtári jegyzékek, alkalmi ünne
pélyeken elmondott kisebb beszédek és költemények, jubilaeumok leírásai és 
kizárólag helyi érdekű közlemények. A mennyiben az összeállításból még 
nehány értekezés hiányoznék, ezeknek czímei a jövő füzetben fognak 
pótoltatni.
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Mráz Elek: Arany János „Tengeri hántás“-a. — Rozsnyói 
ág. ev. főgymnasium, 3— 11. 1.

Nógrádi Jenő: Cakó Zsigmond két színmüve. — Esztergomi 
közs. alreáliskola, 3— 26. 1.

Petri Mór: A két szomszédvárról. — Zilahi ev. ref. főgym- 
nasium, 3— 36. 1.

Péter János: Az igenevek használata. — Gyulafehérvári kath. 
főgymnasium értesítőjének melléklete: 5— 88. 1.

Ruprecht Alajos: Szív- és jellemképző vonások Arany Toldijá
ban. —  Szatmári kir. főgymnasium, 3—24. 1.

Szathmáni József: Kazinczy és a nyelvújítási harcz. — Rima- 
szombati egyes. prot. főgymnasium, 3— 23. 1.

Seöcs Géza: Bethlen Miklós élete és müvei. — Szentesi közs. 
főgymnasium, 3— 25. 1.

Taleáts Sándor: Pállya István élete. — Budapesti IV. kér. kath. 
főgymnasium, 3— 79. 1.

Vozári Gyula: Mátyás király a magyar költészetben. — Munkácsi 
áll. főgymnasium, 3—47. 1.

bj Classica philologia.
Burány Gergely: A római polgári perekben való bíráskodás a 

köztársaság idejében. —  Keszthelyi kath. főgymnasium, 3— 76. 1.
Erdélyi Károly: Utazás Görögországban. — Temesvári kath. 

főgymnasium, 3 — 32. 1.
Gáspár Leo: Nevelés és oktatás a romaiaknál Cicero és 

Quintilianus alapján. — Kőszegi kath. algymnasium, 3— 36. 1.
Gernye Lénárt: Görögországi tanulmányutam. — Esztergomi 

kath. főgymnasium, 5— 47. 1.
Hám Sándor: Athen. — Kolozsvári kath. főgymnasium, 1— 38. 1.
Hittrich Ödön: Megjegyzések Lucianushoz. — Budapesti ág. ev. 

főgymnasium, 5— 17. 1.
Hollósi Rupert: Görögországi tanulmányutam. — Soproni kath. 

főgymnasium, 6— 36. 1.
Horváth György: Az új görög nyelv. — Kecskeméti kath. 

főgymnasium, 3 —45. 1.
Kassai Gusztáv: HXatomtó 'Cr̂ fp.y.za.. — Budapesti Y. kér. 

kir. főgymnasium, 1— 7. 1.
Keczer Géza: A görögországi tanulmányúiról. — Fehértemplomi 

áll. főgymnasium, 26 — 99. 1.
Krauze Ervin: Az istenek és a fatum Vergilius költészetében. 

—  Kassai kath. főgymnasium, 1— 22. 1.
Máthé György: De cazmine LXIV. Catulliano. — Lugosi áll. 

főgymnasium, 9— 18. 1.
Obelcz József: Az igeidők és igemónok a latin nyelvben. — 

Nagykanizsai kath. főgymnasium, 3— 27. 1.
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Pozder Károly : Intézetünk szobormüvei. — Budapesti V. kér. 
kir. fögymnasium, 1— 28. 1.

Bimeg Ödön: A rómaiak lantos költészete a legrégibb időktől 
Horatiusig. — Marosvásárhelyi kath. gymnasium, 3— 44. 1.

Schmidt Attila: Cicero és Horatius. — Nagyszebeni áll. fögym
nasium, 3— 11. 1.

Soós József: Albius Tibullus költészete. — Kecskeméti ev. ref. 
fögymnasium, 3— 20. 1.

Vajda Károly: Epiktetos kézikönyvecskéje. — Fehértemplomi 
áll. fögymnasium, 5—25. 1.

Váradi Károly: Három hét görög földön. —  Szegedi áll. fögym
nasium. 3— 76. 1.

Vietorisz József: Vergilius költeménye az aranykorról. — Nyíregy
házi ág. ev. fögymnasium, 3— 22. 1.

Weber István: Az alsófokú latin nyelvi tanítás methodikájá- 
hoz. — Miskolczi kir. algymnasium, 3— 16. 1.

X: Cicero de Imp. Cd. Pompei czímü beszédének phraseologiája.
— Zombori áll. fögymnasium, 3— 26. 1.

у : A római birodalom pénzeiről. — Szabadkai közs. fögym
nasium, 3— 88. 1.

c) M odern philologia.
Balassa József: Az olvasmány szerepe az idegen nyelvnek 

tanításában. — Debreczeni állami főreáliskola, 3—12. 1.
Berghoff er József: Contributi alio studio del dialetto Fiumano.

— Fiumei áll. fögymnasium, 3— 30. 1.
Oserny Ernő: Goethe mint regényköltő. — Gyöngyösi kath. 

fögymnasium, 3 —17. 1.
Felsmann: Unser Frauen Wunder (Mi asszonyunk csodái). — 

Budapesti V ili. kér. közs. főreáliskola, 3— 15. 1.
II. J : Gryphius András tragoediái. — Rózsahegyi kath. fögym

nasium, 10—47. 1.
Molnár János: A német nyelv a gymnasium III. osztályában.

— Újvidéki kir fögymnasium, 3 — 10. 1.
Szakai Károly: A Faust-Monda keletkezése s legrégibb prózai 

feldolgozásai. —  Pápai ev. ref főiskola, 1 — 42. 1.
Székely Salamon: A középkori franczia vígjáték. — Aradi áll. 

főreáliskola, 1 — 33. 1.

d ) Történelem .

Веке L a jo s : Nemzetőrségünkről. — Félegyházi kath. fögym
nasium, 3— 18. 1.

Berger Albert: Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer 
Archive. II. Teil: von 1491— 1516. — Beszterczei ág. ev. fögym
nasium, 5— 44. 1.
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Börzsönyi Arnold: Régi magyar emlékek a győri kath. főgym- 
nasium régiségtárában. — Győri kath. főgymnasium, 5-—46. 1.

Cserni Béla: Harmadik látogatás Apulumban. — Gyulafehér
vári kath. főgymnasium, 5— 100. 1.

Csomortáni P. Gaudens: Martinovics Ignácz és társainak össze
esküvése. — Kézdivásárhelyi kath. algymnasium, 3 —41. 1.

Portsak Gyula: Az ó-kori történelem tanításáról. — Trsztenai 
kir. algymnasium, 3— 206. 1.

Ebenspanger János: Kossuth és Wimmer. — Felső-lövői ág. 
ev. középiskolák, 3— 7. 1.

Fetser János Ferencs: Sirleletek a liún, avar és ősmagyar kor
ból. — Szilágy Somlyói kath. algymnasium, 3 —45. 1.

Gyárik Márton: Schimkoianum (Tizedik közlemény). — Pozsonyi 
ág. ev. főgymnasium, 1— 108. 1.

Kisch Rezső: Die beziehungen und kämpfe zwischen Spanien 
und England im Zeitalter Philipps II. — Felső-lövői ág. ev. közép
iskolák, 7— 24. 1.

Ledniczky Ipoly; Alkibiades és kora. —  Bajai kath. főgym
nasium, 1— 29. 1.

Lörincz Gyula : A keresztes hadjáratok jelentősége a pápaságra, 
különös tekintettel Magyarországra. — Nagyszombati kath. főgym
nasium, 7— 96. 1.

Takács Gyula: A nádori hivatal hatásköre 1485-től 1848-ig. 
— Yerseczi közs. főreáliskola, 3— 44. 1.

Téglás Gábor: A daciai aranyvidék néprajzából. — Dévai áll. 
főreáliskola, 3— 9. 1.

Török István: Emlékezés Kossuth Lajosra. —  Kolozsvári ev. 
ref. főgymnasium, 1— 18. 1.

Valentinyi Jenő: A Iíossuth-gyász. (Történelmi elmélkedés) — 
Szarvasi ág. ev. főgymnasium, 3— 13. 1.

Zs : Róma forradalmainak általános jellemzése. —: Dévai kath. 
főgymnasium, 3—46. 1.

e) Földrajz és term észetrajz.
Baráczy Sándor: A Barczaság anthropologiájához. — Brassói 

róm. kath. főgymnasium, 3— 32. 1.
Barcsi József: A növényi sejt. — Pápai ev. ref. főiskola, 

45— 80. 1.
Bella Lajos: Sopron város földrajzi fekvése és neve. — Soproni 

áll. főreáliskola, III—XXVII.
Gresits Miksa: A világ teteje. — Losonczi áll. főgymnasium, 

3— 22. 1.
Latkóczy Mihály: A legifjabb európai fővárosról. — Eperjesi 

kir. főgymnasium, 1— 14. 1.
Pápai Károly: Az ugor típus. — Budapesti Yl. kér. áll. reál

iskola, 18—35. 1.
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Schiel Frigyes: Lehrbuch der Geographie für die unteren Klassen 
der Mittelschulen. —  Brassói ág. ev. fögyranasium és reáliskola, 
5 — 40. 1.

Tliemák Fele: Természetrajzi és technológiai kirándulás. — 
Temesvári áll. főreáliskola, 5— 19. 1.

Vdnky József és Vellay Imre : Adatok Szeged vidékének állat
világához. — Szegedi állami főreáliskola, 3— 36. 1.

Vranesits Gyula: Európa déli félszigetei közül a nyugati. — 
Érsekújvári kath. algymnasium, 3— 24. 1.

/) P hysika és chemia.

Albrich K ároly: Der Unterricht in Mechanik auf geschichtlicher 
Grundlage. — Nagyszebeni ág. ev. főgymnasium és főreáliskola, 
5— 35. 1.

Antolik Károly. A hanglejtők rendszere. — Pozsonyi áll. 
főreáliskola, 1— 24. 1.

Csemez József: Képek a physika fejlődése köréből. —  Nagy
bányai áll. főgymnasium, 1— 35. 1.

F. К : Adalékok a mathematika és physika tanításához. — 
Pancsovai áll. főgymnasium, 3— 16. 1.

Harzer József: Az elektromos fény. — Nagybecskereki közs. 
kath. főgymnasium, 3— 31. 1.

Hollós László: A chemiai gyakorlatokról. — Kecskeméti áll. 
főreáliskola, 1 — 22. 1.

Kúthy József: A természettudományok hivatásáról. — Székes- 
fehérvári áll. főreáliskola, 3— 13. 1.

Lénával Hugó : Az elhajtási tünemények elmélete Traunhofer 
módszere szerint végzett mérési kísérletekkel. —• Pápai kath. gym
nasium, 3—29. 1.

Pogány Gyula: Ungvár éghajlati viszonyai. — Ungvári kir. 
főgymnasium, 29— 49. 1.

Stefanica B azil: Fenomenele principali ale electricitäfii. — 
Belényesi gör. kath. főgymnasium, 3— 41. 1.

Straub L. Gyula: Néhány sző az elektromos világításról. — 
Budapesti I. kér. kir. algymnasium, 3—17. 1.

Schwicker Alfréd: A kaliumhypojodit átalakulásának sebessége. 
— Pozsonyi áll. főreáliskola, 25—33. 1.

Tóth Mike: A kalocsai Observatorium. — Kalocsai kath. főgym
nasium, 5— 24. 1.

Viciií Emil: Veder! mai nóue despre natura eriterná a elec- 
tricitäfii. — Balázsfalvi gör. kath. főgymnasium.
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g) M athem atika.
Ereky Alfonz: A logaritbmusok elmélete és alkalmazása. — 

Székesfehérvári kath. főgymnasium, 3— 36. 1.
Klúg Lipót: A Pascal-hatszög analogonja az egyenesen. — 

Budapesti II. kér. áll. főreáliskola, 6— 17. 1.
Majoros Endre: Alacsonyabb és magasabb rendű számtani 

haladványok. — Nagykárolyi kath. főgymnasium, I I I—LVI.

/г) Rajz.
Arnhold Nándor: A rajz, mint a nevelés-oktatás eszköze. — 

Beregszászi áll. alreáliskola, 3— 12. 1.
Asztalos József: Párhuzam a classical és a keresztény festészet 

között. — Sümegi közs. reáliskola, 3— 17. 1.
Cseley József: Egy rajzoló geometriai óra az I. osztályban. — 

Szentgotthárdi áll. algymnasium, 1 — 14. 1.
Káldor Ágost: A görög nyelvet helyettesítő tantárgyak, külö

nösen a rajz. — Szolnoki áll. főgymnasium, 3 —15. 1.

i) Paedagogia, philosophia, testi n ev e lés  stb.

Binder Lajos: Der Lehrplan der ungarischen Staatsgymnasien 
und die ihn betreffenden Instruktionen aus dem magyarischen übersetzt. 
— Medgyesi ág. ev. főgymnasium, 5—57. 1.

Blanár Ödön : Röviden a műveltségről és emberszeretetről. — 
Beszterczebányai kir. főgymnasium, 1— 15. 1.

Bolgár Mihály: Egészségi szempontok gymnasiumunk kibőví
tésénél. — Veszprémi kath. főgymnasium, 3— 54. 1.

Bulyovszky Sándor: Életpályák. — Erzsébetvárosi áll. algym
nasium, 3— 13. 1.

Báni E de: Néhány szó a házi nevelésről. —• Ungvári kir. 
főgymnasium, 3— 25. 1.

Endrei Ákos: Az ifjúsági könyvtár. — Kaposvári áll. főgymn. 
3— 14. 1.

Gyalog István: A család és az iskola viszonya. — Bonyhádi 
ág. ev. algymnasium 3— 14. 1.

Hadik liikárd: Labdajátékok. — Lőcsei kir. főgymnasium, 
6— 20. 1.

Kootz Lajos: Gymnasium oder Bürgerschule. — Szászsebesi ág. 
ev. algymnasium, 5— 20. 1.

Szántó János : Slöjd. — Soproni Lahne-féle gymnasium, 3— 14. 1.
Marszina Győző: A nevelés két főtárgya. — Bártfai róm. kath. 

algymnasium, 3— 10. 1.
Molnár István: A tanulók előkészítése a középiskolára. — 

Pozsonyi kir. főgymnasium, 2— 12. 1.
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Oberknezsevics F. : О МОРА ДОМ ОБРАЗОВАРЬУ, А 
НАРОЧИТО О РАЗВИЛ АРБУ К  АР АКТЕРА. — Újvidéki gör.
kel. gymnasium, 3— 17. 1.

Örvény : Zenta város közegészségügyi viszonyai. —  Zentai közs. 
algymnasium, 3— 50. 1.

Richter Aladár: A német, franczia, belga, angol és svájczi 
egyetemek és akadémiák, azok természetrajzi, főkép növénytani inté
zetei. múzeumai és botanikus kertjei. —  Aradi kir. főgymnasium,
1— 44. 1.

Sajó Sándor-. Hazafias nevelés az iskolában. — Ujverbászi prot. 
algymnasium, 3— 8. 1.

Sarudy Vilmos: A szegények ápolásáról. —  Eperjesi ág. ev. 
collegium, 1— 20. 1.

Székely István : Egy ifjúsági tanulmányút. —  Nagyszebeni áll. 
főgymnasium, 12— 27. 1.

Szombathy István : Idegesség és lelki zavarok a tanulóknál. — 
Nagyváradi áll. főreáliskola, 3— 27, 1.

Wolff János: Ein siebenbürgisch-deutscher Humanist. — Seges
vári ág. ev. főgymnasium, 5— 23. 1.

k) Tanügy története.

Bándi Vazul: A csiksomlyói rom. kath. főgymnasiumban fenn
álló Mária-Társulat. —  Csiksomlyói kath. főgymnasium, 3 —29. 1.

Borosa Mihály: Adatok a szászvárosi ev. ref. Kún-kollegium 
történetéhez. —  Szászvárosi ev. ref. főgymnasium, 3— 27. 1.

Cséplő Péter: A nagyváradi róm. kath. főgymnasium története. 
—  (Első közlemény). — Nagyváradi r. kath. főgymnasium, 3— 53. 1.

Gaál Lajos : Az önképzés a rozsnyói kath. főgymnasiumban. 
(Egy lap az intézet történetéhez). —  Rozsnyói kath. főgymnasium, 
3— 16. 1.

Hellwig Vilmos: Geschichte, Beschreibung und Einweihungsfeier 
des neuen Gymnasialgebäudes. —  Szászrégeni ág. ev. algymnasinm, 
5 — 27. 1.

Hlatky József: Részlet Körmöczbánya város protestáns gym- 
nasiumának történetéből. —  Körmöczbányai áll. főreáliskola, 3 — 44. 1.

Horváth Sándor: Okmánytár a piaristák Sz. László királyról 
czímzett nyitrai kollégiumának történetéhez (1698— 1776). — Nyitrai 
kath. főgymnasium, 3— 117. 1.

K. F. : A gymnasiumi épület története. — Egri áll. alreáliskola. 
3 — 13. 1.

Németh Vilmos: A komáromi kath. gymnasium története a 
Jézus-Társaság vezetése alatt. —  Komáromi kath. algvmnasium, 
3 — 87. 1.
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Popini Albert és Mihelovies Károly: A marmarosszigeti kegyes
rendi gymnasium vázlatos története. —  Marmarosszigeti kath. algym- 
nasium, 3— 52. 1.

B. A .: A gymnasium új épülete. — Szombathelyi ldr. kath. 
főgymnasium, 3— 26. 1.

Bombauer Emil: Brassó és tanintézetei. — Brassói áll. főreál
iskola, 5— 104. 1.

Buby Miroszláv: A győri nemzeti rajziskola története. — Győri 
áll. főreáliskola 5— 44. 1.

Tuczy János: A sátoraljaújhelyi kath. főgymnasium története. 
— Sátoraljaújhelyi kath. főgymnasium, 3— 77. 1.

Zvarinyi Sándor : A Lyceum új épületének felavatása. — Kézs- 
márki ág. ev. főgymnasium, 1—11. 1.

— : Gymnasiumunk kiegészítésének rövid története. — Yáczi 
kath. főgymnasium, 3— 29. 1.

— : A gymnasium története 1739—1894. — Magyaróvári 
kath. algymnasium, 5— 175. 1.

— : A győri magyar királyi állami főreáliskola új épülete. — 
Győri áll. főreáliskola, 45— 59. 1.

R á t l i  A l ó r  könyvkiadó, lapunkhoz mellékelt hirdetésére 
külön fölhívjuk olvasóink figyelmét. Ráth Mór kiadásai közt vannak 
olyan müvek is. melyek megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a közép
iskolai tanításnak.

Egyesült magyarhoni üveggyárak részvény-társaság.

Legjutányosabb és legkiválóbb minőségű

üveg- és porczellánárúk
a  t á r s a s á g  k i l e n c z  g y á r á b ó l

l e g i z l é s e s e f o b  k i v i t e l b e n ,  m in d e n  i g é n y n e k  m e g f e l e l ő  d ú s  
v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k .

Főraktár :
VI. kér. Nagymező-utcza 8. szám.

léiolcraktárak t
VI., A ndrássy-ú t 43 . sz. V II., D oliány-u tcza  2. sz.

A társulat tulajdonát képező herendi porczellángyár főraktára 
VI. kér. Ándrássy-út 43. sz.

Pontos kiszolgálás. — A legcsekélyebb vásárlás is házhoz szállíttatik.
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Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-köriit 9—11. AleXiluderBerilát V. kér. állami főreáliakola.

K Ö Z Ö N Y .

Azt szokták mondani, hogy a szabónak van a legrosszabb kaputja 
és a vargának a legrongyosabb csizmája.

Nem tudom, jó nyomon járok-e, ha azt hiszem, hogy ennek az 
egyszerű tapasztalati igazságnak az analogonja, hogy mi tanárok az 
idealismusnak olyan szükiben vagyunk.

Nagy merészség kigondolni, de még nagyobb leírni, s nekem 
mégis meggyőződésem, hogy ennek a foglalkozásunkhoz oly szükséges, 
némelyek szerint elengedhetetlen kelléknek bízón nem jó termő talaja 
a tanárkodás. Régóta figyelem én a viszonyokat s mindig csak arra a 
meggyőződésre jutok, hogy szabóra új kaput, vargára jó csizma nem 
férne úgy rá, mint ránk tanárokra egy kis önzetlen, egészséges friss 
fellendülés. Olyan szürke, kicsinyes, materialistikus a mi gondolat- 
világunk, mint künn az ősz az ő se meleg se hideg temperaturájával 
és barna tarlóival.

Vájjon mi ennek az oka?
Tessék megkérdezni száz tanárt. Kilenczven a tanügyi ható

ságokat, öt az általános társadalmi viszonyokat, öt a pálya nehézségeit 
fogja okozni ; de ezrekbe kell mennünk, hogy egy igaz emberre akad
junk, a ki a mellét verve azt mondja: én bűnöm!

Pedig bizony a mi bűnünk. A mi fanyar, elégedetlen termé
szetünké, a mely sorsában nem talál megnyugvást s mely ürességet 
lát működése előtt és után, s csak akkor ébred életre, mikor az iskola 
közeléből menekülhet.

Igen, másutt keressük tulajdonképeni életczélunkat. Hogy azért-e, 
mert dereng bennünk a tudat, hogy nevelési fáradozásaink hiábavalók, 
vagy pedig azért, mert kis körünket sem tudjuk úgy betölteni, a hogy 
kellene : nem tudom. Egyet azonban tudok : nincs az a száraz théma, 
az a még annyiszor feldolgozott anyag, a mit az ember előzetes 
készüléssel s a tárgynak új oldalról való megvilágításával maga magá
nak is élvezetessé ne tudna tenni. Az a tanár, a ki úgy lép be az 
osztályba, hogy jóformán azt se tudja, miről lesz ott szó, bizony 
csömörrel fogja az órát elhagyni. Ha tud beszélni, megutálja magában

5Orsz. Középiskolai T anáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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a szélhámosságot, a melylyel Faust módjára orruknál fogva huzza-vonja 
a fiúkat, ha meg nem tud, a csalatkozott arczokról a saját maga 
szánalmas voltát fogja leolvasni — a mi szintén nem kellemes érzés 
s végül a szellemi tehetetlenség tudatában zsarnokokat teremt.

De hát miből merítsük azt a megifjító italt?
Ne tessék nagyon megijedni, ha azt mondom: a nyomtatott 

betűből.
Ez a mi tanárságunknak — sic veniat verbum — megölő 

betűje, ez az ő rongyos kaputjok, félretört sarkú csizmájuk. A mi tanáraink 
nem szeretnek olvasni.

«Majd, bolond leszek», — mondja nem egy, de sok, — «betűvel 
rontani a szememet. Eleget olvastam philosopter koromban. Kitart az 
egy életre! Még valami új dolgot találnék olvasni, a mi megingatna 
abban, a mire most esküszöm. Csak hadd bújják a nebulók a köny
vet, most rajtuk a sor. Én részemről okosabbat is tudok mívelni — 
induljunk csak a tarok-pártihoz».

Ismertem az egyetemen egy nagyon derék classica-philologus jelöltet. 
Már az alapvizsga előtt sem volt egyéb vágya, mint hogy kathedrához 
jutván, minden délután meg legyen a négyes tarokja. Úgy tudom, ez 
a kívánsága teljesült; álláshoz jutván, csakhamar elvette a directora 
lányát s valószínűleg sokat tarokozik, mert szépen indult irodalmi 
működésének egy csapásra vége szakadt. Pedig kár érte, mert mag
vasabb dolgokat tudna írni, mint sok czikk-fábrikáns.

Ez az egy eset százat példáz. A kártya az intensivebb tanári, 
vagy esetleg irodalmi foglalkozástól — bátran mondhatjuk — elvonja 
tanárságunknak felét. De egyszersmind annak is útjában áll, hogy a 
tanár — mint sokan joggal kívánják — beleolvadjon a társadalomba. 
Az az ember, a ki kártyázik, nem társas lény; a míg játszik, addig 
sem hall, sem lá t; a mikor meg nem játszik, vagy a befejezett pártin 
vitatkozik jobb dologra érdemes hévvel, vagy azt lesi, mikor indul meg 
a következő játszma. Persze a kártya kiadással is jár. De hát attól 
nem szánjuk. Megvenni egy szakkönyvet ? előfizetni egy tanügyi lapra ? 
Arra nem telik a szegény tanárnak a fizetéséből, hanem a blattra, 
arra igen.

Azt tetszik hinni, hogy elméletileg eonstruálom a dolgot? Fájdalom, 
nem; a mit mondok, azt mind láttam.

De hát végre is nem minden tanár kártyás ; mit csinál a többi ? 
Javarészt minden egyebet, csak azt nem, a mi a szakmájába vág. 
Házakat gründol, fogyasztási szövetkezeteket alapít, biztosítást közvetít, 
kosztosokat tart, vállalkozik, mindenféle sportot ű z : csak az olvasást, 
azt nem veszi be a természete.

Ez magyarázza meg, hogy nálunk a szakirodalmat, különösebben 
a paedagogiait a tanároknak oly kis töredéke ismeri s — eredményesen 
— még kisebb része műveli. Az ismerés és a művelés természetesen nem 
esik mindig össze; bámulatos tájékozatlansággal vágja az ifjú, vagy
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sokszor vénecske óriás fejszéjét egy-egy kérdésbe, s fogalma sincs róla, 
hogy azon a törzsön előtte már hány munkás fejsze dolgozott.

A kiválasztottak és szorgalmasok kis csapata egymásnak ír. Sok
sok tanári szobában látni még a hó végén is felvágatlan füzeteket. 
Azok a tanügyi lapok. Mert a kereskedő ugyan végig olvassa a piaczi 
jelentéseket, az igyekvő orvos figyelemmel kiséri szakmája haladását, 
a molnároknak és lisztiparosoknak, valamint a mészárosoknak és hen
teseknek meg van a maguk olvasott közlönyük : de a tanárember mit 
sem törődik azzal, mi történik az oktatás terén vagy a collegája 
agyában.

Ez utóbbi dolog iránt fó'képen nem viseltetünk tisztelettel. S ez 
talán a sok bajnak egyik oka. Nálunk tekintély nincs. Mi csak tanítani 
akarunk, de tanulni — olyan nincs. Hogy X vagy Y egy fejjel kiemel
kedjék közülünk? Azt nem törjük. Le kell nyomni. Mivel? Czáfolással, 
érvekkel, megvitatással? Nem. Közönynyel. Feküdjünk rá nagy lusta 
testünkkel, a míg szuszszanni sem bír, a míg olyan nem lesz, mint 
m i: fanyar, elégedetlen, semmit sem tevő, de minden lelkes mozdulat
nak útjába kölönczöt vető.

Irtózatos egy hadakozási eszköz a közöny. Törvényt kellene rá 
szabni, mint hajdanta a lánczos golyóra, mert több szellemi halottat 
csinál mint a tudatlanság, készületlenség és felületesség együttvéve.

& B.

I S M E R T E T É S E K .

O lvasókönyv a m agyar nem zeti irodalom történetéhez. Közép
iskolák számára összeállította Szántó Kálmán. — Budapest, 
Franklin-Társulat. 1894.

A buzgó és munkás szerzőnek ez immár második irodalom- 
történeti olvasókönyve. Az elsőt megjelenésekor a Közlönyben ismer
tettem s örömmel emlékszem rá vissza, hogy sok dicsérettel szólhattam 
róla. A költőket és írókat műveikből választott jellemző szemelvények
ben mutatta ott be a szerző. Mostani kötetében — mely kizárólag 
középiskolai használatra készült ■— az az elv vezette, hogy a növen
déknek «az irodalomtörténeti oktatásnál már nem annyira szemelvé
nyekre van szüksége, mint inkább olvasmányokra, melyek megtanítják, 
mily szempontból kell nagyjainkkal foglalkozni, tehetségöket méltányolni 
s müveiket tanulmányozni». Nem tűlbecsülése-e ez középiskolai növen
dékeinknek és oktatásunknak? De nem akarok ez elvvel itt pörbe 
szállani. Elismerem, hogy irodalomtörténeti olvasókönyveink összeállítá
sának szempontjait eddigelé alig vitattuk s a szerkesztő tisztult s 
egybehangzó nézetek támogatására nem számíthat. Másrészt constatálom 
azt is, hogy к szerző, szerencsére, maga sem követi elvét s nemcsak 
az írókról, hanem az írókból is közöl szemelvényeket.

5*
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Hogy micsoda szempontok vezérlik itt szerzőt, azzal, sajnos, 
nem juthatunk egészen tisztába. Ha irodalmunk nagy alakjait és nagy 
eseményeit szándékozik mindkét rendbeli közléssel jellemezni, akkor 
miért van csak Balassától szemelvény, miért nem róla is ? A Szilády 
életrajza kissé szétfolyó ugyan, de oly érdekes és becses, hogy könnyű 
szerrel szerkeszthetni belőle pár tanulságos lapot. Viszont Páz
mányról van közlemény, de tőle magától egy sor sincs — tőle, a 
magyar próza megalapítójától! S míg a kurucz költészetről eleget 
olvashatni, belőle is, róla is, a Csokonai-irodalomban egyetlen lapra- 
valót nem talált szerzőnk ; pedig, ha Harasztit nem hinné elég tartal
masnak, miért mellőzi Dóczi tanulmányát, a legszebbet, a mit Csokonairól 
bírunk ? Szerzőinek megválasztásához egyébként is néha szó fér. Bajza 
jellemzését Péterfitől, a Tompáét meg Lévaytól lehetett volna merítenie; 
az első magyar politikai színműről s a Teleki Kegyencz-eről pedig alig 
szólhatni egy könyvben, mely a térrel annyira takarékoskodni kényte
len, hogy Apáczainak, Faludinak és Dugonicsnak még a neve sem 
fordul elő benne!

A szemelvényekkel sem érthetek mindenütt egyet. Zrínyit nem 
jellemzi az Afium, Kisfaludy Sándort nem a Dobozi, Berzsenyi négy 
verse közül kettő nem classikus formájú stb. Korántsem akarok apró
lékoskodni ; látnivaló, mindenik példám szerzőnek egy-egy vétségére 
utal a jellemzés ellen. A jegyzetek kevés kivétellel szerzőnknek másik 
olvasókönyvéből vannak átvéve, pedig kár volt meg nem rostálni s 
javítani őket; még az is átjött új könyvébe, hogy azonegy lapon (116) 
azonegy dolgot (»elhívé magát») kétszer magyarázza. Lényegesebbek 
kifogásaim a beosztás ellen. Szerzőnk elfogadja a romanticzizmust, 
mint kort, de Kölcsey neki, a régi felfogás szerint, Kazinczy mellé, a 
classiczizmus korszakába tartozik. Azt sem tudja, hogy Jósika tisztán 
romantikus, sőt a pályája elején szintén romantikus Eötvös Józseffel 
együtt, Arany János után veti. Ezt teljességgel nem értem. Én úgy 
képzelem a »kort», hogy az a rokonszelleműek összeségéből áll elő. 
Szerzőnk meg úgy tesz, mintha puszta fölírásnak tartaná, mely alá 
pár név — mindegy, miféle — kerül. Pedig bizonyára nem így érti 
ő sem, hanem az avult és a helyes felfogás közt ingadozva, amannak 
megszokása vezeti. Egyébként szerzőnk még ráér fejlődni s bízunk 
benne, hogy ez olvasókönyve új kiadásának is javára lesz.

(Budapest.) fíánóczi József.

Életpályák. Útmutató minden pályára, stb. Összeállította 
Ferenczy István. Második teljesen átdolgozott és bővített kiadás. 
Pozsony—Budapest, Stampfel. Évszám nélkül. Ára 4 korona; 
XXIII. +  271 n. 8.-r. lap.

A napisajtó felületességére s korunk ideges áramlatára egyaránt 
jellemző az, hogy míg F. könyvének 1. kiadása számos s részletes 
ismertetésben részesült, annak újabb II. kiadása jóval csekélyebb figyel-

T
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met keltett. Pedig ez, nyíltan kimondom, nemcsak igazságtalanság a 
szerzővel szemben, de kárára van az ügynek is. Amaz, mert F. ezen
II. kiadással voltakép egészen új munkát adott, olyat, melynél jobbat 
nem is igen kívánhatunk, mely az 1. kiadás érdemleges hiányaitól 
ment és valóságos s maradadandó nyeresége nem csupán tanügyi, 
de társadalmi irodalmunknak is. E könyv, melyből mi felnőttek és 
szakemberek is sokat tanulhatunk, valódi encyklopaediája az emberi 
munka száz- s ezerféle nyilvánulásának, melyek ily imponáló teljességben 
összegyűjtve s magyarázva nálunk még nem voltak. F. a kritikának 
az I. kiadással szemben emelt ellenvetéseit nagy lelkiismeretességgel 
használta fel, így pl. a betűrendes tárgymutatón kívül sok új czírnet 
is vett fel. Hangyaszorgalmának nem adózhatunk szebb elismeréssel, 
könyvének jobb ajánlással, mint azzal, hogy tisztelettel hajiunk meg 
előtte s őt ezen szakban immár valódi tekintélynek ismerjük el, kinél 
lelkesebb, hivatottabb feldolgozóra az Életpályák nehezen akadhattak 
volna. Ezzel ö  talán, de m i  semmi esetre sem érhetjük b e : nem 
phrasisként mondom, hogy e könyvnek egy iskolában sem volna sza
bad hiányoznia! Tudtommal a ministerium az I. kiadást a tanári és 
az ifjúsági könyvtáraknak még nem  ajánlotta; a 11. kiadás a felsőbb 
tanhatóságot ennél többre kötelezi: nyíltan megmondom, az ilyen 
alkotás ministeri elismerést érdemel.

Miután mi az Életpályák I. kiadását e Közlöny tavalyi évfolya
mának 189— 198. lapjain részletesen ismertettük és bíráltuk, e II. ki
adással szemben, főleg az akkori hiányok ellenőrzésére szorítkozhatunk, 
s örömmel constatáljuk, hogy észrevételeink, utalásaink kiváló figye
lemben részesültek. Kisebb hiányokat most nem nyomoztunk, de a 
következők önként tűntek fel. A 97. 1. alsó jegyzete, mely szerint 
a középkereskedelmi iskolák az egységes középiskolák szervezése 
alkalmával négy évfolyamnak lesznek, mint problematikus elm aradhat; 
a 209. 1. a német Generalstab «táborkar» helyett jobban «vezérkar» 
írandó; a 220. 1. a jegyzetbe a tanári és igazgatói működésben tájé
koztató munkák sorába még felveendő: Molnár V. könyve és Dortsák 
«A középiskolai Rendtartás magyarázata». Idővel pedig nem fog 
ártani a számos *) alatti jegyzet közül a kevésbbé lényegeseket ki
selejtezni.

Ha F. a fáradalmakat kipihente, igen érdemes s nemcsak gyakor
lati, de culturtörténeti jelentőségű munkára vállalkozhatnék: |esetleg 
alkalmas társ-szerkesztővel szövetkezve], összeállíthatná a nő i Élet
pályákat is !

Őszintén örvendek, hogy F.-nek sikerült egy jó könyvből, mint 
megjósoltam, egy még sokkal jobbat teremtenie, melynek ára, tekintet
tel a közel háromszoros terjedelemre és nagy vesződségre, igen méltá
nyos. Mondhatom, a mely szülő karácsonyra megveszi az Életpályákat 
gyermekének, voltakép önmagát ajándékozza meg. ы\
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

A KÖZOKTATÁSÜGYI KÖLTSÉGVETÉS 1895-re.

A közoktatásügyi tárczára 1895-re a következő összegeket irá
nyozták elő:

1895
Rendes kiadások 9,589.288
Átmeneti kiadások 314.186
Beruházások 3,361.876
Összes kiadások 13,265.350

Rendes bevételek 1,367.124
Átmeneti bevételek 3,196.962

1894 +
8,681.659 +  907.629

218.243 +  95.943
1,387.255 +  1,974,621

10,287.157 +  2,978.193

1,337.748 +  29.576
1,202.848 +  1,994.114

Minthogy a részletes adatokat tartalmazó füzet és az indokolás, 
mikor e sorokat írjuk, még nem jelentek meg, közöljük a pénzügy- 
minister exposéjából az ide vonatkozó és minket érdeklő részeket.

Egészben véve 907.629 frttal növekesznek a vallás- és közoktatási 
tárcza rendes 'kiadásai s ez főleg arra vezethető vissza, hogy az eddigelé 
egyes intézetek felállítása, fejlesztése, vagy építése iránt tett ígéretek és 
elvállalt kötelezettségek beváltathassanak és teljesíttethessenek s a különböző 
czímek szükségletei akként irányoztassanak elő, hogy az e tárcza körében 
már mondhatni másfél évtized óta egyik évről a másikra átvitt tartozások 
kiegyenlíttethessenek s a folyó szükségletek a folyó előirányzatból fedeztet
hessenek is. E tárczánál. . .  . 51,586 frttal növekesznek a gymnasiumoknak. 
27.026 frttal a reáliskoláknak szükségletei s 99.242 frttal a felekezeti s tör
vényhatósági középiskolák segélyezésére fordított költségek, a mik részben 
az által idéztetnek elő, hogy az utóbbi években felállított gymnasiumok fel
sőbb osztályai szaporíttatnak s a tanulók növekedése folytán parallel osztá
lyok állíttatnak fel, tfőleg pedig abban lelik indokukat, hogy a felekezeti, 
törvényhatósági, valamint, községi középiskolák nyugdíjintézetének segélye
zésére a törvény által megállapított 60.000 fit ez alkalommal először 
vétetik fel.

A vallás- és közoktatási tárcza átmeneti kiadásai 95.943 forintnyi, 
beruházásai pedig 1,974.621 frtnyi növekedést mutatnak. Az átmeneti kia
dások majdnem kizárólag az időközben létesített tanintézetek felszerelésére, 
a beruházások pedig azon iskola-épületek emelésére fordíttatnak, melyek 
építése iránt kötelezettség vállaltatott vagy pedig ígéretek tétettek.

A pénzügyminister beszédéből is idézhetünk nehány ránk vonat
kozó részletet.

«A középiskolák fejlesztésére nézve megjegyzem, hogy itt nemcsak 
természetszerű fejlesztésről, hanem új intézményekről is van szó. jelesen a 
tanárok magasabb kiképzésére számfeletti tanárokat is alkalmazunk s a 
rendkívüli kiadások közé ezenkívül 15.000 irtot iktattunk be a tanárképzés 
czéljaira.»
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Végül közölhetjük a rendes kiadások minket érintő sommázatait 
s az átmeneti s beruházási kiadásokat is.

1QQ- . • 1894. évre 189o. évi megallapi-
iránvzat tottkölt'  íranyzat ségvetés

Rendes kiadások : f o r i n t
Országos közoktatási t a n á c s ...................................  14.600 14600
Tankerületi főigazgatóságok ...........................................  75.406 73.001
Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött

gyakorló i s k o l a .................................................  50.704 46.616
Kolozsvári középiskolai tanárképző  ............................. 17.232 15.632
Országos mintarajziskola és rajztanárképző . . . . 77.695 76.195
G ym nasiu m o k ...................................................................  443.269 391.683
R e á lisk o lá k ..................................................... 726.600 699.574
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák

segélyezésére......................................................  282.700 183.458
A középiskolákkal összekötött alumneumok, internátusok

és convictusok segélyezésére .................................. 4.000 4.000
Állami felsőbb leányiskolák ...........................................  285.235 262.511

Összesen 7 _Íj977A4Í 1,767.270

Átmeneti kiadások :
Felekezeti-, törvényhatósági- valamint községi középisko

láknál befek te tések re .......................................  60.000 38.000
A középiskolai tanárok részére tartandó póttanfolyamok 

költségeire (physikai szerek kezelésére és játéktan
folyam) ........................................................................ 1.000 1.000

Egy classika-philologiai reális encyclopédia szerkesztői és
írói költségeire szükséges 2000 frt 3-ik részlete . . 500 500

Középiskolai tanárképzésre (30 ösztöndíj 500 írtjával) . 15.000
Középiskolai műszavak szótárára e g y e lő re ...........  1.000
Nemzetiségi tankönyvekre ........................................  2.000

Összesen . 79.500 39.500

Beruházások :
A budapesti VI. kér. állami reáliskola bebútorozására és

felszerelésére......................................................  3.000 3.000
A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiúiskola 

épületének létesítésére, belső felszerelésére és tanszer
ben alapfelszerelésére a város által biztosított 
130.000 írton felül kölcsön útján beszerzendő . . 94.000 23.000

A nagyszebeni főgymnasium épülete telkének megvételére
kölcsön útján beszerzendő 3-ik r é s z l e t ...........  30.000 25.000

A pozsonyi állami felsőbb leányiskola kibővítésére, vala
mint az új helyiségek belső felszerelésére kölcsön
útján b e sz e rz en d ő ............................................. 7.000 21.478

Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére . . . 10.000 10.000
A budapesti VIII. kér. gymnasium épületére a város által

fizetendő 80.000 írton felül kölcsön útján beszerzendő 220.000 130.000
A pozsonyi főreáliskola bútorbeli felszerelésére . . . 7.500 7.500
A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola és inter

natus belső b e ren d ezésé re ..............................  7.000
Átvitel " 378.500 219.978
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f о г i n t
Áthozat . 378.500 219.978

A trencséni állami felsőbb leányiskola internatusának és
tornacsarnokának belső berendezéseire...................  3.000

Az állami felsőbb leányiskolák könyvtárainak és tanszer- 
gyűjteményeinek kiegészítésére szükséges 5000 frt
első' r é s z l e t e ...............................................................  2.500

A lugosi állami gymnasium épületének létesítésére kölcsön
útján beszerzendő . . . . . . ........................  80.000

A zala-egerszegi gymnasium épületére az érdekeltek által 
fizetendő 40.000 frt és kölcsön útján beszerzendő
80.000 frt, összesen ..................................................... 120.000

A fehértemplomi gymnasium épületére kölcsön útján
beszerzendő...................................................................  50.000

A szamosújvári gymnasium épületére a város által fe
dezendő ........................................................................ 100.000

Az országos mintarajziskola és rajztanárképző kibővíté
sére kölcsön útján beszerzendő.....................................110.000

A dévai állami reáliskola tornacsarnokának felszerelésére 800
A budapesti VIII. kér. gymnasium ideiglenes elhelyezé

sére (átalakítás és b ú to ro z á s ) .................................. 6.000

Összesen . 850.800 219.978

EGYHÁZKERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG.

Debreczenben f. hó 4-én töltötték be azt a nagy fontosságú 
állást, melyet a tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése alkotott, a 
gymnasiumi főfelügyelői hivatalt. A választás nem épen a tanárság Ínye 
szerint ütött ki. Úgy látszik, protestáns kartársaink szava a saját ható
ságaik előtt semmivel sem nyom többet, mint a mienk, állami tanároké, 
a kormány előtt. A főigazgatói székek megüresedésekor mi is hiába 
szólalunk föl, hogy e tisztségre csakis saját körünkből való, tiszteletnek 
és rokonszenvnek egyaránt örvendő tanár emeltessék, mégis a kormány 
hányszor nevez ki oly férfiút, kit nem érdemei, hanem tanártársainak 
tüntető ellenszenve juttatnak hírhez. Az egyházkerületbe tartozó gym
nasiumi tanárok hivatalos orgánuma, a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület 
is hiába intézett beadványt a kerületi közgyűléshez, kérve, hogy a 
tanárokat ily közelről érdeklő ügyben hallgassa meg először a tanár- 
egyesület véleményét, és kifejtve azt, hogy ily bizalmi állás nem is 
tölthető be helyesen pályázat, hanem meghívás vagy szabad választás 
útján, mindezt a közgyűlés tagjai, jobbára lelkészek, figyelembe sem 
vették, sőt kicsiny híja, hogy a tanáregyesületet hivatalosan is meg 
nem leczkéztették. A választást pedig nyomban megejtették, holott össze
sen két pályázó állott előttük, ú. m. dr. Nagy Zsigmond egy kezdő, 
fiatal gym. tanár és Joó István, a debreczeni ev. ref. tanítóképzőnek 
már élemedett igazgatója. A közgyűlésnek tanártagjai, az egyházkerü
letbe tartozó főgymnasiumok és akadémiák küldöttei tartózkodtak a
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szavazástól, mivel sem még ki nem forrott szellemű ifjú collegájukat 
nem akarhatták fejükké tenni, sem oly ember megválasztását nem 
segíthették elő, a ki gymnasiumban nem tanít, sőt a kinek tanári 
diplomája sincs. Így került ki a szavazó urnából Joó István neve, a 
kire 46 szavazat esett dr. Nagy Zsigmond 6 szavazatával és 15 üres 
lappal szemben.

A tanulók maximuma a fővárosi középiskolákban immár nem 
60 osztályonként, Tanévnyítás küszöbén az egyes igazgatók rendeletet 
kaptak, mely szerint: «oly osztályoknál, melyeknél a tanterem területe 
a 60QI métert meghaladja, megengedi a Nagym. Minister úr, hogy a 
felveendő tanulók száma a törvényes maximális számot még 8-czal 
meghaladhassa». Ehhez képest az iskolák több osztályba kénytelenek 
voltak 68 tanulót fölvenni; még pedig nemcsak az alsó osztályokba.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány ülése 1894. szept. 24-én.
Elnök Hofer Károly, jegyző Szigetvári Iván.
Jelen voltak : Alexander Bernát, Веке Manó, Bermüller Ferencz, 

Beme László, Felsmann József, Károly György Hugó, Kemény 
Ferencz (Eger), Lechner László, Mauritz Rezső, Müller József, 
Négyessy László, Rajner Ferencz, Reif Jakab, Tiber Ágost, Varga 
Ottó, Vámossy Mihály.

Elnök jelenti, hogy a budapesti szakosztályok a mai napon meg
alakultak a következőleg: I. szakosztály elnöke Varga Ottó, jegyzője 
Fest Aladár; II. szakosztály elnöke Müller József, jegyzője Rados 
Ignácz.

Jelenti továbbá, hogy az egyesületi tisztikar szept. 22-én tisz
telgett br. Eötvös Loránd vallás- és közokt. minister úrnál, üdvözölni 
őt ministeri állásában és megköszönni az egylet iránt már is tanúsított 
jóindulatát.

Napirend szerint következik a közgyűlés határozatainak végre
hajtása.

A főtitkár jelenti, hogy öt elfogadott indítványt kell jelenleg tár
gyalni.

1. Alexander Bernáté arról, hogy a választmány az új alap
szabály-tervezetből már most léptesse életbe azt, a mit lehet. — 
A választmány erre nézve egy előkészítő-bizottságot küldött ki, a mely
nek tagjai Alexander Bernát, Mágócsy Sándor és Szigetvári Iván.

2. Kemény Ferenczé, hogy a szolgálati pragmatica sürgetése 
czéljából a választmány intézzen a ministeriumhoz újabb felterjesztést.



A választmány e kérvény elkészítésével Szigetvári Iván főtitkárt 
bízza meg.

3. Kemény Ferenczé, hogy a választmány a tanárok számára 
állandó jellegű vasúti kedvezményt kérjen. E tárgyhoz többen hozzá
szóltak, így Kemény Ferencz a katonatisztekre hivatkozik, a kiknek 
megvan ez állandó kedvezményük; ha ilyet nem sikerülne kapni, akkor 
legalább azt kérjük, hogy a tanár az igazgató igazolványára kapjon 
jegyet. Vámossy Mihály azt kívánja, hogy a kérvénybe foglalják be 
a nem állami tanárokat is.

Alexander Bernát fölemlíti, hogy Ausztriában megvan az, a mit 
mi kérünk, sőt még a mi magyar vasútainkra is kiterjed

A választmány határozata: a főtitkár készítse el a kérvényt a 
Kemény és Vámossy által mondottak tekintetbe vételével s aztán egy 
küldöttség személyesen fogja benyújtani a kereskedelmi minister úrnak.

4. Szerelemhegyi Tivadar indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a reformelőkészítő tizenkettes bizottságnak. A választ
mány megbízza a főtitkárt, hogy a vidéki tagoknak írásban adja ki e 
köszönetét.

5. Alexander Bernát elfogadott indítványa, hogy a közgyűlés 
jegyzőkönyvét egy ajánlólevél kíséretében Magyarország valamennyi 
középiskolai és felsőbb leányiskolái tanárának megküldik, kiegészítve 
még azzal, hogy az elnök megnyitó beszéde különnyomatban is és 
még a kereskedelmi iskoláknak is megküldetik.

E tárgyban Müller József pénztárnok jelenti, hogy a szeptemberi 
füzet szétküldése a határozat szerint megtörtént. Alexander szerkesztő 
előadja, hogy az elnöki beszédnek különnyomatát elkészítette, azon
kívül szerkesztett egy fölhívást az igazgatókhoz, a melyben az egyesület 
támogatására kéri őket. A választmány határozata: a különnyomat és 
fölhívás a középisk., felsőbb leányisk. és keresk. iskolák igazgatóinak 
megküldetik. A szétküldéssel a főtitkár és titkár bízatnak meg.

A közgyűlési határozatok elintézése után Szigetvári főtitkár 
szóba hozza, hogy kívánatos volna az egyesület mostani drága helyi
ségétől minél előbb megszabadulni; az űj alapszabály-tervezet szerint 
úgy sem fogunk casinói helyiséget tartani. A választmány e kérdés tár
gyalására egy bizottságot küldött ki, a melynek tagjai : Mauritz Rezső, 
Müller pénztárnok és Szigetvári főtitkár.

Köpesdy Sándornak, ki a segélyző-bizottsági elnökségről lemon
dott a választmány jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

Rajner Ferencz titkár kívánja, hogy színházi kedvezményjegyeket 
szerezzünk az egylet tagjainak. A választmány megbízza a titkárt, hogy 
az elnökséggel egyetértve járjon el a színházi igazgatóságoknál.

Uj tagokul fölvétettek : Arany Dániel reáltanár Győrött, (ajánlja
Schey Lipót), Demeter Dénes unitárius pap Polgárdiban (ajánlja
Alexander Bernát), Salamin Kelemen reáltanár Körmöczbányán (ajánlja
Felsmann József). ~ . . , . T ,Szigetvart Ivan.
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A választmány ülése 1894. okt. 8-án.
Elnök Beöthy Zsolt, jegyző Szigetvári Iván.

Jelen voltak: Hofer Károly, Vámossy Mihály, Volf György, 
Cherven Flóris, Alexander Bernát, Tömör Ferencz, Vasvár у  Benő, 
Schmidt Ágoston, Négyesy László, Molnár István, Mágócsy Sándor, 
Lechner László, Rajner Ferencz, Kemény Ferencz (Eger), Mauritz 
Rezső, Wagner Alajos.

A múlt ülés jegyzőkönyvének {elolvasása után a főtitkár a követ
kezőket jelenti: az elnök közgyűlési megnyitó beszédét és az igazgatók
hoz intézett felhívást megküldötte — a titkárral együtt — az összes 
közép-, felsőbb leány- és kereskedelmi iskolai igazgatóknak, összesen 
230 példányban.

Bemutatja a reformbizottság tagjainak és Köpesdy Sándor lemon
dott segélybizottsági elnöknek kiállított jegyzőkönyvi köszönetét, úgy
szintén Leövey Sándor min. tanácsos tiszteletbeli tagsági oklevelét.

Bejelenti, hogy Töreky Gábor budapesti választmányi tag elfoglalt
sága miatt a választmányi tagságról lemondott.

Végre bemutatja az új tagoktól beérkezett tagsági nyilatkozatokat.
A segélyző alap bizottsága a folyó évre következőleg választatik 

meg : Mauritz Rezső, dr. Cherven Flóris, dr. Schmidt Ágoston, Tiber 
Ágost, Volf György.

Kemény Ferencz kérdést intéz az iránt, hogy a vidéki választ
mányi tagok miért nem hivatnak meg a választmányi ülésekre ?

Szigetvári főtitkár azt válaszolja, hogy ő az alapszabályokhoz 
tartja magát, ezek szerint pedig csak a budapestieket kell meghívni.

Az elnök a következő határozatot mondja k i : a főtitkár tegye 
közzé a lapokban a választmányi ülések meghívóját, legalább is a 
rendkívüliekét, tegye be az egyesület közlönyébe, mely ezentúl hetilap 
lesz és végre tegye közzé a közlönyben, hogy rendes választmányi 
ülés tartatik minden hónap második hétfőjén 5 órakor.

Mágócsy Sándor azt óhajtja, hogy a legutóbbi évek jegyző
könyveit nézze át a főtitkár és ha talál olyan választmányi határoza
tokat, a melyek mindeddig végre nem hajtattak, tegyen róluk jelentést.

A választmány az indítványt elfogadja.
Dr. Lechner László, a kiküldött bizottság nevében a következő 

jelentést mutatja b e :
F. é. szeptember 27-én dr. Lechner László és dr. Веке Manó a tanár- 

egyesület helyiségében megjelentek, hogy az egyesületi könyvtárt megvizsgálják. 
A könyvtárt öt szekrényben elhelyezve, de a legnagyobb rendetlenségben talál
ták. Arról szó sem lehetett, hogy tiszta képet szerezzenek maguknak, mi van 
meg. Könyv-catalogust nem találtak. Ajánlatuk az, hogy a választmány a 
könyvtárt mindenekeló'tt rendeztesse, könyv-catalogust készíttessen, vagy ha 
van, azt kiegészíttesse és azután adjon egy bizottságnak hatalmat, hogy a 
haszontalan nem odavaló munkákat, mert ilyenek is lehetnek, kiküszöbölje. 
Legczélszerűbb volna antiquariusnak eladni, bármilyen áron is. A könyvtár 
rendezése és a könyv-catalugus elkészítése mindenesetre pénzbe kerül, mit 
meg kellene szavazni.
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A felolvasott jelentéshez többen hozzászóltak megtámadva a 
régebbi főtitkárt és titkárt kötelességmulasztásért; végre az elnök a 
következő határozatot mondja k i : a választmány Bajner titkárt meg
bízza a könyvtár rendezésével, az erre szükséges költségeket utalványozza, 
Szerelemhegyi és Schnábl volt főtitkárt és titkárt felszólítja a cata
logus átadására és elvárja tőlük, hogy a rendezés munkájában ők is 
részt vesznek.

Uj tagokul fölvétettek : Gerecz Lajos debreczeni reáltanár (ajánlja 
Kardos Albert), dr. Kovács Gábor miskolczi ref. főgymn. igazgató 
(ajánlja Alexander Bernát), dr. Halász Sándor miskolczi ev. ref. felsőbb 
leányisk. tanár és dr. Beibner Márton miskolczi kir. kath. gymn. tanár 
(ajánlja Polgár György), Moravssky Ferencz nyíregyházi evang. főgymn. 
tanár (ajánlja Beöthy Zsolt), Csapó Antonin komáromi benczés gymn. 
h. tanár (ajánlja Beöthy Zsolt), Bóbita Endre áll. felsőbb leányiskolái 
tanár Kassán (ajánlja Beöthy Zsolt), dr. Lázár Béla budapesti VII. kér. 
gymn. h. tanár (ajánlja Alexander). Szigetvári Iván.

Egyesületünk választmányának tisztelgése a közoktatásügyi ministernél 
szeptember 22-én ment végbe. A kihallgatáson megjelent egyesületünk teljes 
tisztikara Beöthy Zsolt elnök vezetése mellett, Beöthy a következő beszédet 
intézte a minister úrhoz:

Nagyméltóságú Minister Úr, Kegyelmes Urunk !
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület nevében és megbízásából 

jelentünk meg Excellentiád előtt egyesületünk tiszteletteljes üdvözletével és 
köszönetével. Igenis, midőn im először jutunk ma alkalomhoz kifejezni 
mindnyájunk szívbeli örömét Nagyméltóságod hivatalba léptén, kikérni magas 
pártfogását egyesületünk részére: Nagyméltóságod nagylelkű figyelme meg
előzte kérésünket, s immár hálás köszönetünket kell tolmácsolnunk. Idei 
tátrafüredi közgyűlésünknek legemelőbb mozzanata az volt, hogy oly fényes 
bizonyságot nyertünk Excellentiád jóakaratáról egyesületünk irányában, 
A mily váratlan volt ez a mozzanat, ép oly sokat várunk tőle intézményünk 
jövője érdekében. Lelkesít és erősít bennünket s mindennél inkább hatni fog 
egyesületünk megszilárdítására, hogy betölthesse azt a nagy fontosságú fel
adatot, mely közoktatásunk életműködésében osztályrészéül jutott, s a melyet 
rajta kívül senki és semmi sem tölthet be. Igyekszik a tanárságot, mint a 
magyar közművelődés buzgó munkását illető érdekeket, melyek közműve
lődésünknek s azt vezető kormányunknak is érdekei: az erők egyesítésével 
szolgálni és képviselni. De ezenkívül törekszik felolvasásaival, vitáival, folyó
iratával tájékozást nyújtani a paedagogiai, sőt a szaktudományok haladásá
ról, s mintegy folytatni a tanárképzést — a vizsgálatok után. Ki sem méltá
nyolhatja e munkánkat hivatottabban Excellentiádnál, ki a tanárságnak 
nemcsak mai vezére, hanem jelentékeny részben tanító-mestere volt. E fel
adatainál s betöltésökre való lankadatlan törekvésénél fogva bátorkodik 
egyesületünk továbbra is mély tisztelettel kérni Nagyméltóságod kegyes
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jóakaratát és támogatását, melyre nagy szüksége van. Kérjük pedig azt azzal 
az óhajtással, hogy Excellentiád működését olyan fényes siker koronázza, a 
mily nemes lelkesedés, ritka hivatottság és általános öröm kisérte kormány
székébe.

A minister úr rendkívül szíves szavakkal köszönte meg az üdvözletét. 
Megmondotta, hogy nagy súlyt helyez az egyesületi működésre, melynek 
eredményeit élénk figyelemmel kiséri. Tudja, hogy az egyesületekben minden 
az embereken fordul meg s neki nagy könnyebbségére van, hogy ismeri a 
tanárok jó részét személyesen s méltányolni tudja munkájukat. Biztosította 
az egyesületet, hogy támogatni fogja hasznos munkájában.

VEGYESEK.
Igazgatói kinevezés. Dr. Tóth Sándor a szt.-gotthárdi áll. gymn. rendes 

igazgatójává neveztetett ki.
Kinevezések. Hirn Lajos a nyitrai magánpolgáriskola igazgató-tulaj

donosa a pécsi áll. főreálhoz r. t. — Uhlmann Miklós módosi polgáriskolai 
tanár a zombori áll. főgymn.-hoz r. t.

Áthelyezés. Versényi György körmöczbányai áll. főreáliskolai rendes 
tanár saját kérelmére a kolozsvári áll. felsőbb leányiskolához neveztetett ki, 
ugyancsak rendes tanárrá.

Sebök Henrik, a pozsonyi kir. kath. főgymnasium rendes tanára. 
1894-ik évi június hó 15-ikén meghalt Budapesten, az elmebetegek budai 
kórházában, két hónapig tartó nagyfokú idegbaj következtében. 38 éves 
korában. Az alapos képzettségű kartárs 1856-ban született Gyöngyösön. 
A középiskolát szülővárosában, Egerben és Miskolczon, egyetemi tanulmányait 
pedig Budapesten végezte. Két évig tagja volt a gyakorló gymnasiumnak. 
A tanári vizsgálatot a classica philologiából kitüntetéssel kiállván, egy évet 
(1884/85.) a kormány költségén Olaszországban töltött az olasz nyelv meg
tanulása végett. Rómában és Flórenczben hosszabb ideig tartózkodott s 
behatóan foglalkozott az olasz nyelvvel és irodalommal, valamint a római 
régiségek tanulmányozásával. Visszatérvén hazájába, 1885-ben a pozsonyi 
kir. katb. főgymnasiumhoz neveztetett ki tanárnak, a hol kilencz esztendeig 
sikerrel működött. Nyugodjék békében!

Mayer Károly, a pozsonyi kir. kath. főgymnasium rendes tanára, 
hosszabb ideig tartó tüdőbaj következtében 1894-ik évi július hó 22-én meg
halt Pozsonyban, életének 39-ik esztendőjében. A jobblétre szenderült kartárs 
született Pozsonyban 1855-ben. A gymnasiumot szülővárosában, egyetemi 
tanulmányait pedig Bécsben végezte. A tanári vizsgálatot jó eredménynyel 
kiállván. a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumhoz nevezték ki tanárnak, a hol 
nyolcz évig sikerrel működött. Tantárgyai voltak : a görög, latin és német 
nyelv. Július hó 24-én temették el nagy részvéttel. A gyászszertartást Zandt 
Ödön kanonok és városi plébános végezte. A boldogultban özvegy öreg 
anyja egyetlen derék fiát és támaszát, az intézet jeles képzettségű tanárát 
és jó kartársát, a pozsonyi tanárok pedig nemes gondolkodású és szelíd 
lelkületű collegát vesztettek. Gaal Mózes, az elhunytnak kartársa, egyszerű, 
de szívből jövő szavakban búcsúztatta a halottat a sírnál, vigasztalván külö
nösen a megtört öreg anyját és Dach János, állami felsőbb leányiskolái 
tanárt, a boldogultnak leghívebb barátját. — Az örök világosság fényesked- 
jék a korán elhunytnak !
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Idők jele. A tanárhiány mindinkább érezteti bajait mindenütt, de főleg 
a felekezeti középiskolákban, melyeknek képesített tanárai most már sűrűn 
kezdenek átmenni az állami középiskolákhoz, hol nagyobb a fizetés. A véde
kezésnek egyetlen czélravezető módját megtalálta a d u n á n tú li ág. ev. egy
házkerület is, mely elhatározta, hogy lyceumi tanárainak fizetését egyenlővé 
teszi az állami fizetéssel. Sőt bizonyos tekintetben még kedvezőbbé is tette, 
a mennyiben a tanárok egyharmad részének megadta már most az 1600 frt 
fizetést, a miben az állami tanároknak hatodrésze sincs. A soproni főgym- 
nasium tanárainak fizetése három categória szerint rendeztetett, mindegyik 
categóriába 4—4 tanár osztatván be. A törzsfizetés az I. categóriában 1200 frt, 
a II-ikban 1400 frt, a lll-ikban 1600 frt. A lakáspénz fejenként 260 írtban, 
az ötödéves pótlék pedig 100 írtban, s ez utóbbi czímén igényelhető maximális 
összeg 600 írtban állapíttatott meg akként, hogy az első 100 frtos korpótlék 
1896. január hó 1-től fogva folyósíttatik. A példát remélhetőleg követni fog
ják más iskolafentartók is.

Fővárosi helyi pótlék. A budapesti tanárság körében mozgalom indult 
meg, hogy tekintettel a nagy drágaságra, melyet a millennaris kiállítás elő
készületei már is érezhetően fokoznak; s tekintettel arra, hogy már szép 
számmal vannak köztük a IX. fizetési osztályba sorozottak, sőt legújabban 
a rég szolgáló tanárokat is csak addigi fizetősökkel hozzák föl a fővárosba, 
hol megélni alig tudnak: folyamodjanak a fizetésbe s nyugdíjba nem számít
ható helyi pótlékért, a mi meg van a bíráknál s bírósági kisebb tisztviselők
nél is. E tárgyban már értekezlet is volt, melyen adatokkal jellemezték, hogy 
a törvény milyen mostohán bánt el a tanársággal, a melyet belekényszerített 
a rangsorozás keretébe is, holott állásának sajátos természeténél fogva bele 
sehogysem illik ; s összehasonlító statisztikával mutatták ki, hogy a tanár
nak más ágazatokhoz nézve milyen kevés az előléphetési kilátása. A moz
galom további előkészítésére s irányítására bizottságot küldtek ki.

Föreáliskola Beregszászon. Régi óhajtásuk teljesedését remélik a bereg
szásziak : azt, hogy nemsokára teljes középiskolájuk lesz. Csak néhány éve, 
hogy a polgári iskola négy osztályú reáliskolává lett s most ennek kiegé
szítéséért folyamodtak. A város telket, építő anyagot s évi 3000 frtot ajánlott 
fel. Ez persze nem elég. Mint írják, a kormány évi tízezer frtnyi hozzájáru
lást kíván, de a hiányzó hétezret hajlandó megadni a vármegye.

Uj épületek. A  soproni ág. ev. lyceurn épületét teljesen átalakították és 
megnagyobbították. Egész palotaszerű modern iskolaépület lett belőle. Az épít
kezés közel százezer forintba került, s az állam 35.000 frtot adott hozzá. 
Az ünnepélyes felavatás szeptember 11-én volt. — A  p á p a i ev. ref. fögym -  
na siu m  szintén új épületet kap, melyen most dolgoznak. Az alapkövet szep
tember 10-én tették le. Most már csak azt szeretnék, hogy az államsegély 
ügye is mihamarább tisztázódják, a mi remélhetőleg meg is lesz, mert a 
kormány 14.500 frtot már megígért s az igazgató-tanács nem sokkal többet, 
csak 15.200 frtot kér. — A  szom bathelyi kath. gym n a siu m  szintén modern 
épületben folytatja már munkásságát. A felavatás ünnepén, melyet szeptem
ber 18-án tartottak, jelen volt báró Eötvös Loránd minister is. — A  k is
ú jszá llá si ev. ref. g ym nasium  számára 120.000 frtos költséggel emeltek új 
épületet, melyet szeptember 12-én avattak föl. Az egyház telket és 20.000 frtot 
adott rá, a város pedig 100.000 frtot. — A  szegedi áll. föreáliskola  pedig 
helyet cserélt, de épen nem előnyösen. Eddigi pompás- épületét tudvalevőleg 
a királyi táblának engedték át, azon föltétel alatt, hogy a város új reáliskolai 
épületet emel. Ez az új épület tanév elejére elkészült ugyan, de mint mond
ják. nem a leglelkiismeretesebb gonddal épült. Erre vall egyébiránt az is, 
hogy szeptemberben alig hogy megnyitották a tanévet, a főigazgató rendele
tére be is zárták «egészségügyi okokból» s csak napok múltán kezdték meg 
újra a tanítást.



80

Előfizetés posthumus kötetekre. A középiskolai tanári gárda két jeles 
fiatal halottjának munkáira hirdetnek előfizetést. Barátaik kívánnak a köte
tekkel maradandó emléket emelni a kora sírba dőlt tudósoknak ; de e tettök 
több a puszta kegyeletnél, mert mindkettőnek munkáiból hasznot látand majd 
az irodalom és tudomány is. Egyik a tragikus véget ért dr. Bánfi Zsigmond 
összegyűjtött müvei, melyekhez dr. Beöthy Zsolt egyetemi tanár ír előszót. 
Bánfi Zsigmond több becses critikai s aesthetikai tanulmányt írt. vannak jeles 
műfordításai és szépirodalmi dolgozatai, melyek nagyobbára folyóiratokban 
és napilapokban elszórtan jelentek meg, de kiválnak a napi sajtó átlagos 
termékei közül, A kötet jövedelméből sírkövet állítanak az elköltözöttnek a 
gyulai temetőben. A kötet, melynek előfizetési ára két forint, Singer és Wolfner 
bizományában fog megjelenni. - A másik terv az idegenben elhalt dr. Pápai 
Károly irodalmi hagyatékának kiadása. Pápai Károly a Reguly nyomdokain 
haladva utazta be Szibériát, antropologiai s ethnographiai szempontból vizs
gálván a magyar rokon népeit s kutatásainak eredménye úttörőként van 
hivatva megvilágítani a magyar rokonság összehasonlító antropológiáját. 
Munkáit a magyar néprajzi társaság szándékozik kiadni s bevezetésül elő
fizetést hirdet egy sajtókész kötetre, mely főleg az ős ugor típust igyekszik 
megállapítani. A kötet előfizetési ára 3 frt.

A Középiskolai míiszótár dolgozótársait kérem, mihelyt elkészülnek dolgo
zatukkal, juttassák kezemhez, hogy a munkát fönnakadás nélkül folytathassuk. 
Simonyi Zsigmond, Erzsébet-körút 9. sz.

P á l y á z a t .  A pécsi áll. főreáliskolánál magyar-német nyelvi tanszékre 
október hó 16-ig — A soproni áll. főreáliskolánál franczia-magyar vagy 
franczia-német tanszékre okt. lö-ig. A mármaros-szigeti áll. segélyezett ev. 
ref. főgymnasiumban német nyelv és bölcsészet és esetleg valamely rokon 
tárgyra, fizetés 1100 frt és 200 frt lakbér a rendesnek és 800 frt 150 frt 
a segédtanárnak. A kinevezés a ministert illeti.

T a r t a l o m :  Közöny. S. JB.-tól. — Ismertetések-. Szántó «Olvasókönyv» Bánóczi 
Józseftől. Ferenczy «Életpályák» kf.-tői. — Közoktatásügy : A közokt. költ
ségvetés 1895-re. Egyházker. főigazgatóság. A tanulók maximuma. —
Egyesületi élet. —  Vegyesek.

Egyesült magyarhoni üveggyárak részvény-társaság.

Legjutányosabb és legkiválóbb minőségű

üveg- és porczellánárúk
a  t á r s a s á g  k i l e n c z  g y á r á b ó l

l e g i z l é s e s e b b  k i v i t e l b e n ,  m in d e n  i g é n y n e k  m e g f e l e l ő  d ú s  
v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k .

Főraktár :
VI. kér. Nagyinező-utcza 8. szám.

F'iókralctárak s
VI», Andrássy-út 4 3. sz. VII., Dohány-utcza 2. sz.

A társulat tulajdonát képező herendi porczellángyár főraktára 
VI. kér. Ándrássy-út 43. sz.

Pontos kiszolgálás. — A legcsekélyebb vásárlás is házhoz szállíttatik.

KORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körút 0—11. Alexalldei’Beriliít v. kér. állami főreáliskola.

A «KÖZÖNY» CZ. CZIKK ÜGYÉBEN.

I.
A szerkesztő nyilatkozata a választmány előtt.

Mélyen tisztelt választmány!
Értésemre esett, hogy a «Közöny» ez. czikk a «Közlöny» ezidei

2. számában nagy felháborodást keltett tanári körökben s ez ügy meg
beszélésére tartja a választmány mai ülését. Kötelességemnek tudom, 
mint a Közlöny felelős szerkesztője, e czikkre vonatkozólag a követ
kezőkben számot adni a mélyen tisztelt választmánynak.

Szerkesztői működésemben állhatatosan azt az elvet követtem, 
hogy a Közlönyt megóvom minden pártoskodó egyoldalúságtól. A Köz
löny ne valamely kizárólagos iránynak, hanem az egész egyesületnek 
legyen lapja. Senki sem mondhatja, hogy valamely czikket, mert nézeteim
mel ellenkezett, ki nem adtam. Szabad tért engedtem mindenkinek. 
Ebből következőnek tartottam azonban azt is, hogy szerkesztői meg
jegyzésekkel se gyöngitsem valamely czikk hatását. E helyett jobbnak 
tartottam tért engedni az ellentétes véleményeknek, hogy egészséges 
eszmeharcz és eszmecsere tisztázza a nézeteket.

Ezt az elvet követtem ebben az esetben is, annál is inkább, 
mert a czikk írója, Schack Béla dr. úr, oly kiváló tagja a fiatalabb 
tanári nemzedéknek, oly kitűnő munkatársa lapunknak s a tanügyi 
sajtónak, hogy nem tarthattam megengedhetőnek őt nézetei s hangulata 
nyilvánításától elzárni, abban az esetben sem, ha nézetei szélsőségig 
mennek s hangulata túlságosan keserű. Mit árthat az, ha egyik tanár
társunk saját lapunkban, talán igaztalan kifakadásokra ragadtatja magát, 
föltéve, hogy mindenkinek szabadságában áll, őt helyre igazítani vagy 
az ellenkező nézetet kifejteni ? Ebből, úgy gondoltam, semmi baj nem 
származhatik.

Készségesen és nyíltan elismerem azonban, hogy saját szerkesztői 
felfogásom szerint is kötelességem lett volna, egyes kifejezéseket sze
lídíteni, egyes ízetlenségeket, túl.-ágokat és tapintatlanságokat elhagyni.

6Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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Ettől csak véletlen külső körülmények folytán estem el, melyeknek 
részletezésével, minthogy a dolog lényegére nem tartoznak, nem akarom 
a mélyen tisztelt választmányt untatni. De nyíltan mondom, hogy ezt 
igen sajnálom, és gondom lesz rá, hogy ne forduljon többé elő. Magam 
is olykép értem a vélemény nyilvánításának szabadságát, hogy ez ne 
a sértegetésig íajúijon. Erre, azt hiszem, eddig is eléggé vigyáztam, 
s most is csak a gonosz véletlen folytán maradt el a szükséges 
correctura. Ez volt a Közlönynek, mint hetilapnak első száma, melynek 
se szerkesztése és correcturája, se nyomatása nem mehetett elég simán.

Ezekben számot adtam szerkesztői eljárásom formai oldaláról, 
melyről a mélyen tisztelt választmány van hivatva ítéletet mondani. 
Méltóztassék azonban megengedni, hogy e levél keretében az ügy 
érdeméről is nyilatkozzam s elmondjam, a mivel amúgy is, a választ
mány közbejötté nélkül is, az ügy megvitatásához hozzá akartam járulni.

Nagy igazságtalanságot követ el Schack Béla dr. úron, a ki 
ezikkéből tanártársai ellen gyűlöletet olvas ki. Schack Béla dr. úr 
annyit fáradozott és dolgozott a tanügyi irodalom terén, önzetlenül és 
hű odaadással, hogy így csak a szeretet, nem a gyűlölet tud dolgozni. 
Túlzásai is a szeretetből fakadnak. Mint mi valamennyien, ő is egy 
erősen összetartó, állása méltóságától áthatott, feladatának magaslatán 
álló magyar tanári kart szeretne látni. E vágya hevének megfelel az 
a türelmetlenség, melylyel minden lassúságot e fejlődésben, minden 
akadályt, mely elébe bukkan, minden látszólagos visszaesést fogad. 
Ez ragadja túlságokba! Csodálkozhatunk-e rajta ? Nem vagyunk mi is 
közel hozzá, hogy némelykor hosszú küzdelmekben megedzett türel
münket veszítsük ? S hányán közülünk fáradtak bele ebbe a munkába 
s vonultak félre, egészen elszakadva tőlünk ?

A ki elfogulatlanul nézi viszonyainkat, nem tagadhatja, hogy 
aggasztó jelenségeket tapasztalhatni a magyar tanárság körében. A köz
szellem hanyatlott. Lehetetlen megtagadni a fiatalabb tanárságtól a nagy 
tudományos képzettséget, de ezzel nem áll mindig egy magaslaton az 
állásért való lelkesülés, a kartársi szeretet, a testületi együttérzés. 
Nem kutatom az okokat, de meggyőződésem az, hogy tényt constatálok. 
Nem ma először constatálom. Mondhatom, hogy beleöregedtem e mun
kába. A mi sokunkban a lelket fentartja, az a körülmény, hogy sokan, 
nagyon sokan vagyunk e nézeten. Itt rejlik Schack Béla dr. úr téve
dése. 0  azt mondja, hogy kevesen vannak, a kik a tanárság erkölcsi 
méltóságáért rajonganak. Nincsen igaza! Sokkal többen vannak még, 
mint mi hiszszük, talán a többség vagyunk. Csakhogy, fájdalom, nem 
vagyunk mind activok. Mintha restellenők idealismusunkat. Schack 
Bélát elragadta fiatalos heve. О azt hiszi, hogy a legfőbb dolog az, 
hogy a tanárság többet olvasson. Bűnnek tartja, ha a tanár kártyázik. 
Abban a fölsorolásban egyéb ízetlenségeket említ, miket nem is tartok 
érdemesnek ismételni. Mindezekben téved. Az olvasás hasznos, de fon
tosabb dolgok vannak az olvasásnál. A kártyázás a legtöbb esetben
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ártatlan mulatság, a mi fölött csak a pedantéria szörnyűködik. Az 
anyagiak terén való körültekintő gond pedig nem bűn vagy hiba, hanem 
ellenkezőleg egyike a legfőbb erényeknek. Bárcsak nagyobb mértékben 
lehetne meg a tanárokban. A fődolog azonban a hivatásért való lelke
sedés. Ha ez él bennünk, akkor minden egyéb, a mi kell, megvan 
vagy meglesz; ha ez nincsen, akkor semmi sincs meg

Azt kérdhetné valaki, miért — ha ez az én meggyőződésem, adtam 
ki Schack Béla czikkét? Felelem, a mit előbb mondottam, hogy a 
Közlöny mindnyájunké, mindenkit szóhoz engedek jutni, fentartván 
magamnak s másoknak a hozzászólás jogát. Felelem továbbá, hogy 
nem tarthatom a magam módját ezek elmondásában egyedül boldogító
nak, s tért engedek más hangnemnek is, annál is inkább, mert be 
kell vallanom, hogy az én szelídebb hangnememnek vajmi kevés ered
ményét látom. Ezt természetesen nem a correctura elől megmenekült 
tapintatlanságokra és túlságokra vonatkoztatom. De nem hallgatom el 
legbensőbb gondolatomat sem. Sokszor tapasztaltam, hogy az elkesere
désnek, mely a részletekben mindig igazságtalan, sokkal nagyobb a 
hatása és ereje, mint a rábeszélésnek. Megesik ugyan, hogy a kirívó 
igazságtalanság ily esetben hasonló, de ellentétes irányú elkeseredést 
szül egyesekben, a kiknek jogukban áll ez igazságtalanságot igazság
talanságnak érezni. De ez talán mégis kisebb és bizonynyal elmúló 
baj azzal a nagyobb hatással szemben, melyet esetleg azokra gyakorlunk, 
a kiket illet. Lesznek, a kiknek lelkiismerete fölébred, a kik megálla- 
nak útjukon és visszafordulnak. Erkölcsi válságban vagyunk; ne bélye
gezzük azokat, kik a legjobb akarattal a szunnyadozó erkölcsi erők 
fölébresztését megkísértik. Adjunk szabadságot a gopdolatnak s a becsü
letes küzdelemnek.*

Budapest, 1894. okt. 18. Alexander Bernát.

II.
A választmány nyilatkozata.

A választmány kijelenti, hogy S. B. czikkében foglaltakat sérelme
seknek s általánosságban igaztalanoknak tartja és visszautasítja. Most is 
és mindenkor kötelességének ismeri a magyar tanárság érdekeit igaztalan 
támadások ellen azon megbízatásától nyert erkölcsi erő alapján meg
védelmezni, mely a magyar tanárságot úgy hivatásának buzgó teljesí
tésében, mint közművelődésünk iránt vállalt egyéb kötelességeinek be
töltésében kitüntette és kitünteti.

* A választmány, mely e czikk kapcsán nem tartja helyén valónak 
polémia megindítását, a maga nyilatkozatával és a szerkesztő czikkével 
befejezettnek kívánja tekinteni az ügyet. Nem közölhetem tehát Gerevich 
Emil dr., Pruzsinszlcy János dr., Bados Ignácz és Kemény Ferencz már ki
szedett czikkeit, melyek ritka egyértelműséggel és energikusan utasítják vissza
S. B. túlságait. De érdemes kiemelni, hogy mind a négy ép oly egyértelműen 
elismeri, hogy bizonyos bajok vannak, melyeket fejtegetni érdemes és szükséges.

6*
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A LATIN NYELVI OKTATÁS NÉHÁNY AKADÁLYA A REÁL
ISKOLÁBAN.

A jelekből ítélve ügy látszik, hogy az egységes középiskola 
eszméje ránk nézve már körülbelül halva született. Annyi mindenesetre 
bizonyos, hogy egyelőre legalább maradunk a régiben, minek folytán 
a latin nyelvi oktatás a reáliskolában nagyobb jelentőséget nyert, főleg 
oly helyeken, hol gymnasium nincs.

E körülménynyel okolom meg rövid felszólalásomat, melynek 
semmi más czélja nincs, mint hogy rámutassak azon akadályokra, melyek 
ha nem koczkáztatják is, de némileg korlátozzák a reáliskolai latin 
nyelvi oktatás sikerét. Adataim közvetetlen mefigyelésből származnak 
ugyan, de felsorolásukkal távol állok attól, hogy valakinek más irányú, 
esetleg kedvezőbb tapasztalatait kétségbe vonjam. Az intézet fejlett
ségének színvonala, látogatottsága, kedvezőbb territorialis elhelyezése, 
a jogosult egyéni felfogás stb. mind oly tényezők, melyek más világí
tásban tüntethetik föl ugyanazt a tárgyat.

Hét évvel ezelőtt, 1887-ben 8296. sz. a. rendelték el a latin 
nyelv rendkívüli tanítását tíz reáliskolában, hol e czélra külön tanerőket 
is alkalmaztak. (Ha nem tévedek, ez volt az első határozott alakú 
lépés az egységes középiskola érdekében.) De nemcsak e tíz intézet
ben, hanem másokban is megkezdték tanítását, hol t. i. arra való 
képesített tanárok akadtak.

A melegében kiadott első intézkedés értelmében azonban csak 
oly tanulók kaptak engedélyt tanulására, kik egyébként minden tan
tárgyból legalább jók voltak. Rá egy évre, 1888-ban a 7220. sz. 
rendelettel már tágítottak e korláton s olyan növendékeket is fölvehet
tünk e tanfolyamba, kiknek nem volt több elégségesük kettőnél. Végre 
az 1891-ik évi 56075. sz. rendelet csak a bukott tanulókat tiltja al 
a latin nyelv tanulásától.

Ezek mind olyan világos és kétségtelen jelek, melyek a gym
nasium és reáliskola fokozatos közeledését jelentik egymáshoz. Most 
már csak az volna hátra, hogy kötelezővé tegyük a latin nyelvet a reál
iskolában is, vagyis átcsapjunk az egységes középiskolába.

Ha e tanításnak csak ez lenne a czélja, hogy a reáliskolai 
tanulóknak is mód és alkalom nyujtassék a classikus ismereteknek 
legalább némi elsajátítására — a nélkül, hogy nagyobb részük e tan
tárgyból érettségi vizsgálatot óhajtana tenni: a fokozatosan haladó 
intézkedést föltétlenül helyeselnünk kellene. Csakhogy a tanítás nem 
e czélból történik.

Lássuk, mit mond az idevágó «Szabályzat» 1. §-a. «A reál
iskolákon a latin nyelv rendkívüli tanításának czélja az oly reáliskolai 
tanulókat, kik a középiskolákról szóló 1883. évi XXX. t.-cz. 26. §-a 
alapján a reáliskolai vizsgálaton felül tudomány-egyetemre jogosító latin 
nyelvi vizsgálatot kivannak tenni, ebbeli tanulmányaikban elősegíteni.»
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A latin tanfolyamot tehát azon reáliskolai tanulók számára nyitották, 
kik később gondolták rá magukat, hogy olyan pályát fognak választani, 
melyhez a latinból is érettségi bizonyítványra van szükség (orvos, jogász). 
Ezt a felsőbb helyen is bevallott czélt véve tekintetbe, az említett 
1891-ik évi 56075. sz. rendeletet nem nevezhetjük valami szerencsés 
intézkedésnek.

Vagy talán a tanügyi kormány e két czélt utólagosan egyesíteni 
óhajtotta ?

A két utóbbi esetben mindenesetre akadályunkra szolgál az a 
rendelet, mely minden (nem bukott) tanulónak megengedi a latin nyelv 
tanulását. Azoktól, kik komolyan dolgoznak és érettségit óhajtanak 
tenni, elvonjuk a heti 3 —4 órai tanítási időt, melyet a gyöngékre kell 
nem egyszer hiába elfecsérelni ; azok pedig, kik csak ideig-óráig dilet- 
tanskodnak, nem tudnak annyira megbirkózni e nyelvvel, hogy kitartó 
kedvet kapjanak a jobbak követésére. Ki merem tehát mondani, hogy 
gyönge tanulóknak nem való a latin nyelv a reáliskolákban. 
Hisz tapasztaltuk már a két elégségessel biró tanulóknál is, hogy az 
első tanfolyamnak immel-ámmal való elvégzése után rendszerint elmarad
tak a jobbaktól és utóbb be se iratkoztak. A szabad választást engedő 
rendelet megjelenése után nálunk is oly tömegesen jelentkeztek latinra 
a gyenge tanulók, hogy a vetés nagyon is kecsegtetőnek Ígérkezett, a 
termés azonban nem felelt meg a hozzá fűzött várakozásnak. így 
nálam a múlt 1893/4-ik tanév elején 13 tanuló iratkozott be az első 
tanfolyamba; jelesek, jók és elégségesek egyaránt. Október végén már 
kétségbe voltam esve, látva azokat az unatkozó arczokat, melyek alig 
várták az óra végét — ha meg nem szöktek előle. Néhány közülök
2—3 hónap múlva önként elmaradt, mert már a declinatióktól vissza
riadtak. Engedtük futni őket és nem kényszerítettük, hogy a rendelet 
értelmében az év végéig (ne) tanulják a választott rendkívüli tan
tárgyat. (Nem jó kutya az, melyet bottal kell hajtani a nyúl után — 
tartja a magyar közmondás!) Néhány közülük elbukott a karácsonyi 
értesítőben a latinból is, úgy hogy ők maguk kértek engedélyt rá, 
hogy végleg elmaradhassanak. Ily módon a 13 leapadt hat-та, ezek 
azonban kitartottak az év végéig, mikor jeles és jó osztályzatot nyer
tek, nemcsak a latinból, hanem a többi tantárgyból is.

Mit bizonyít ez e körülmény ? Azt, hogy az idézett rendeletet 
fölösleges volt kiadni, mert a gyenge tanulók, ha kezdetben élnek is 
jogukkal, később úgyse bírnak boldogulni (a franczia mellett) a latinnal, 
mely —  mint rendkívüli tárgy —- csak jeles és jó tanulóknak való. 
Ezek pedig közepes szorgalom mellett is elsajátíthatnak annyit, hogy 
az érettségi vizsgálatot kiállhatják belőle.

Kísérlet kedvéért több ízben megtettük, hogy a gyengéket is 
föleresztettük elégségessel a nyolczadikig; csupán azért, hogy lássuk, 
mégis mennyire viszik ? S mi lett az experimentálás vége ? Az, hogy 
a tizenkettedik órában ők is jelentkeztek érettségire és — megbuktak,
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kész prédául szolgálva az elfogult gymnasium-barátoknak arra, hogy 
a reáliskolai latin nyelvi oktatást bennük ócsárolják.

Nem kis hátrányára szolgál oktatásunknak az a törvényben 
gyökeredző intézkedés, hogy a reáliskolákban, hol szintén oly okleveles 
nyelvészek tanítják e tárgyat, mint a gymnasiumban, — e nyelvből 
nem lehet érettségi vizsgálatot tenni. E furcsa körülmény sok meddő 
vitatkozásra szolgáltatott már okot s mi is tanakodtunk rajta, vájjon 
nem lehetne-e valami úton-módon kieszközölni, hogy e félszeg hely
zeten változtassanak.

Ez ügyben — ha jól emlékszem — a dévai áll. főreáliskola 
tanári kara 1890-ben egy nyomtatott circularét küldött szét a reál
iskolákhoz, melyben arra buzdítja a társintézeteket, hogy folyamodja
nak fel a közoktatásügyi kormányhoz, hogy engedje meg érettségi 
vizsgálat tartását a latinból az oly reáliskoláknak, melyekben e nyelvet 
okleveles tanárok tanítják. Ezt a felszólítást megelőzőleg a lőcsei áll. 
főreáliskola tanártestülete egy rendes tanácskozmány jegyzőkönyvének 
keretében már megtette hasonló irányú indítványát. A külön mozgalom
hoz tehát — ha nem csalódom — mi nem is csatlakoztunk.

A dévai kérvény érvei ismeretesek. A mi fölterjesztésünk motivá
lását pedig, mivel már úgy is tárgytalanná vált, mellőzöm. Az érdekes 
ügy meritumát illetőleg azonban nem hagyhatom említés nélkül, hogy 
azon indítványunk, hogy azon tanulók, kik a reáliskola négy latin 
tanfolyamát sikerrel elvégezték, az illető reáliskolánál tehessenek érett
ségi vizsgálatot — az 1883. évi XXX. t.-cz. 26. §-a értelmében nem 
fogadtatott el. Az 1890. évi 33.796. sz. ministeri leirat, mely föl- 
terjesztésünk felett határoz s a melyet maga Csáky minister írt alá, 
ezzel okolja meg a visszautasítást: «A reáliskolai latin nyelvi tanfolyamok 
intézménye nem tűz ki külön czélt a reáliskolai tanulók érettségi vizs
gálatára, hanem őket latin nyelvi magán-tanulmányaikban csak támo
gatni kívánja».

Ha az említett törvénvczikket módosítanák, remélhetőleg jóval 
több reáliskolai tanuló vállalkoznék a latin nyelvi érettségi letételére, 
mert így ezzel rájuk nézve nem merőben idegen tanárok előtt kellene 
megbirkózniok. Az 1883. évi XXX. t.-cz. akkor lépett életbe, mikor 
még nem tanították a latint a reáliskolában, tehát volt értelme. Mióta 
azonban elvi jelentősége (e nyelvet illetőleg) csökkent, ép úgy lehetne 
rajta módosítani, mint a hogy módosították 3., 5. és egyéb §-ait a 
görög nyelv érdekében.

Az az ellenvetés, hogy a görög rendes tantárgy, a latin pedig 
a reáliskolában csak rendkívüli: a dolog lényegén semmit se változtat. 
Est modus in rebus — csak akarni kell.

Kifogást lehetne tenni az oktatásra szolgáló tankönyvek nagy 
száma és drágasága ellen is, melyeknek beszerzése — a szegényebb 
sorsú tanulók részéről — a tömérdek rendes tankönyv mellett anyagi 
áldozatokkal jár. Bizonyítékul ime felsorolom a négy latin tanfolyam-
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ban közönségesen használt és feltétlenül szükséges tan- és segéd
könyveket :

1. Pirchala: Latin nyelvtan. (Eng. 1888 — 5031. sz.) . . . .  0'70
2. Pirchala: Latin mondattan. (Eng. 1888—5.3.379. sz.) . . . 0'70
3. Veress : Szótárok. (Eng. 1887—17.390. s z . ) ............................ 4'00
4. Cicero: Catilina elleni 4 beszéd. (Eng. 1886 —38.784. sz.) . 0'50
5. Sallustius: De bello Jugurthino. (Eng. 1888—20.967. sz.) . 0'70
6. Vergilius: Aeneis. I. f. (Eng. 1888 — 36.968. sz.) . . . .  R80
7. Horatius: Carmina. (Eng. 1891 — 53.881. s z .) ............................0'80
8. Cserép: Római régiségek. (Eng. 1881 — 51.007. sz.) . . . 1'40
9. Wilkins: Római régiségek..............................................................0'60

10. Leffler: Római irodtört. (Eng. 1893—66.774. sz.) . . . .  L20
11. Tacitus: Agricola..............................................................  0'40
12. Cicero: Philippikái. I., И.. XIV. (Eng. 1891 — 54.803. sz.) . 0'ö0

Összesen . . 12'30

Ha még ezekhez hozzáveszszük a négy év alatt használt füzete
ket, szószedeteket, praeparatiókat stb., a kiadott összeg körülbelül 
megközelíti a 15 frtot. Ez, kérem, egy rendkívüli tantárgyhoz meglehetős 
nagy összeg. Tandijat, igaz, az állami intézetekben nem kell fizetni, 
de a szegényebb viszonyok közt éló' fiúk érdekében fölöttébb kívána
tosnak tartanám, hogy a tanügyi kormány ezen a bajon is segítsen. 
Hogy ez félig-meddig kötelessége is, mutatja az az első' intézkedése, 
hogy az I. és II. tanfolyamban használt két Pirchala-féle tankönyv a 
ministerium megbízásából készült. Hasonló módon lehetne egy-egy tan
könyvet összeállítani a III. és IV. tanfolyam részére is az olvasandó 
auctorokból, hogy a fiúk ne legyenek kénytelenek megvenni pl. Horatius 
minden munkáját vagy az egész «Aeneis»-t, hanem csak a belőle 
kiválogatott szemelvényeket. Erre annyival inkább szükség lenne, mert 
a szabályzat értelmében a költői művek úgy is mostohább sorsban 
részesítendők, mint a prózaírók.

Annak az ellenvetésnek, hogy jó, ha a tanulónak az olvasottakon 
kívül is áll több szöveg a rendelkezésére s ebből privatim is fordítgat- 
hat — van ugyan némi alapja, ez azonban még nem elég ok arra, 
hogy a kiadókat gazdagítsuk. A kiben ambitio van és kedvvel foglal
kozik a kijelölt magánolvasmányokkal, az bizonyára úgyis meg fogja 
szerezni magának az olvasott classikus művének teljesebb kiadásait. 
A gymnasiumnak és reáliskolának már csak azért se lehetnek teljesen 
azonos tankönyvei, mert amott összesen 49, a reáliskolában pedig 
csak 13 óra van praeliminálva a latin nyelvi oktatáshoz. Azt különben 
se tartom valószínűnek, hogy egy reáliskolai tanuló magánszorgalom 
útján a hiányzó 36 óra minden tananyagát pótolhassa. A mai túl
terheltség mellett ezt kívánni is lehetetlen, tudva, hogy a latinon kívül 
a reáliskolában egyéb rendkívüli tárgyak és kötelességek is vannak, 
melyek a tanulók eszét és idejét igénybe veszik. Elég, ha annyit



88

elsajátítanak a gymnasium tananyagából, a mennyivel az érettségin 
tisztességesen megállják a helyüket.

Arról, hogy a latinból mulasztott órák ki vannak véve a szabály- 
szerű igazolás alól — nem szólok. A szabályzat ugyan megkívánja, 
hogy minden tanuló jelen legyen e rendkívüli tárgy lanóráin is, de 
ha mégis elmaradnak (a mint, hogy valósággal néha még a legjobb 
tanulók is szeretnek ki-kibújni e kötelesség alól) a szorosan vett igazo
lásra nem szoríthatók, mert a tárgy rendkívüli. A hol pedig heti
3— 4 óra mellett négy év alatt kell megfutni annak az útnak nagy 
részét, melyet a gymnasiumi tanulók nyolcz év alatt heti 5— 7 órával 
tesznek m eg: fölöttébb kívánatos, hogy a tanuló fontosabb ok nélkül 
egyetlen órát se mulaszszon el. Ez különben még a kisebb bajok közé 
tartozik, mert ha a tanuló komolyan foglalkozik e rendkívüli tanulmá
nyával, és ha a tanár eléggé meg tudja kedveltetni e tantárgyat növen
dékeivel, a néha napján előforduló 1— 1 órai mulasztás még nem okoz 
helyrehozhatatlan hiányokat.

Mit mondjunk azokról a beburkolt és czélzatosan kicsinylő nyilat
kozatokról, melyeket bizonyára nemcsak én hallottam egyik-másik 
elfogult gymnasium-barát részéről, mikor a reáliskolai latin nyelvi oktatás 
eredményes volta került szóba ? . . . Ezekre megfelelnek azok a pót- 
érettségi bizonyítványok, melyeket a gvmnasiumok tanítványaink részére 
mindig nagyobb számban kénytelenek kiállítani.

Tanfolyamaink folyton gyarapodó létszáma a mellett szól, hogy 
a latin nyelvi oktatásnak jövője van a reáliskolában! . . .

(Lőcse.) Dr. Sárffy Aladár.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

A TESTI NEVELÉS KÉRDÉSÉRŐL.

A demographiai congressus iskola-egészségügyi szakosztályában 
dr. Berzevicey Albert tiszteletbeli elnök igen érdekes megnyitó-beszédet 
mondott a testi nevelés kérdéséről. Mély tárgyismerettel vázolta a 
kérdés történetét s alaposan jellemezvén a testi nevelés ügyének mai 
állását, talpraesetten jelölte ki a teendőket. A beszéd, mely mint tan
ügyi értekezés is komoly számot tesz, nemcsak a kérdés alapos tanul
mányozásáról tesz bizonyságot, hanem széles látkörű judiciumról s 
hivatottságról is. Előrebocsátotta, hogy a kérdés mindnyájunk ügye, 
mert gyermekeink s általa a nemzetek jövő fejlődésének kérdése s ha 
az még ma is megoldatlan probléma, annak az a magyarázata, hogy 
a bizonyos czélok felé való erőteljes haladás maga után vonja más 
czéloknak időleges elhanyagolását. A testi nevelés kérdését újabb idő
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ben nem tudományos kedvtelés, hanem a gyakorlati szükség állította 
előtérbe; ez pedig biztosítékot nyújt, hogy a kérdés nem fog az akadé
mikus discussio terén maradni, hanem meg is fog oldatni, sőt meg
oldása át fog menni az életbe s átalakító hatást fog gyakorolni nevelési 
rendszerünkre. Az összes nemzetek gondolkozói tudják már, hogy 
jelenlegi oktatási és nevelési rendszerünk az élet követelményeinek 
hatása alatt egyoldalúvá lesz, nemcsak, hogy megfeszíti az ifjú szellemi 
erejét, hanem sok esetben hátráltatja a testi erők fejlődését is. Olyan 
nagy elmék, mint Locke, Rousseau, Basedov, Pestalozzi, Fröbel hasz
talan figyelmeztettek a testi nevelés fontosságára. A paedagogia haladt 
a maga megszokott útján s a tudást számon kérte, abból nem engedett 
el semmit; de a testi fejlődés elmaradása nem mutatkozván oly hamar, 
az összefüggést sem vették észre. S a mikor észre is vették, csak 
lassan haladtak. Míg Anglia a maga népszokásokká vált athletikai 
játékaival és gyakorlataival az iskolában is meglehetősen tudott daczolni 
a szellemi s testi nevelés disharmoniájának veszélyével: addig a conti- 
nensen s főleg Németországban lendületet vett iskolai tornázás nem 
igen bizonyult kielégítőnek. E téren is az általános védkötelezettség 
adja meg az első lökést. A következmények igazat adtak Moltkenak 
abban, hogy az általános védkötelezettség nemcsak teher, hanem a 
testi nevelés hatalmas eszköze is. A militarismus, minden bajai mellett, 
közvetve bizonyos erőteljes férfias vonást hozott be nevelésünkbe. A 
hatás eleinte kissé egyoldalú volt. A védképesség fokozása lévén a 
főtörekvés, természetesnek látszott, hogy a leendő katonák kiképzését 
már az iskolában meg kell kezdeni, bevivén a katonai gyakorlatok 
elemeit az iskolába. De be kellett látnunk, hogy téves úton járunk. 
Francziaországban tényleg létrejött a «bataillons scolaires» intézménye, 
de nem igen bizonyult életrevalónak. 1873-ban nálunk is készült 
törvényjavaslat «a tanuló-ifjúság katonai és fegyvergyakorlatairól», de 
ez a törvényhozás elé sem került. Ma már közmeggyőződés, hogy a 
testi nevelés ezélja nem pusztán a katonai kiképzés megkönnyítése. 
Nemcsak azért kell a testi nevelésről hatályosabban gondoskodni, mert 
az ujonczozási százalék kedvezőtlen, hanem azért is, mert az iskolából 
kikerült ifjak nagy részének testi ereje törékeny s nem képes meg
birkózni azokkal a feladatokkal, melyeket az élet a polgári pályákon 
is rájok ró. Sőt ez a testi erő sokszor még a szellemi munka meg
erőltetéseinek ellensúlyozására sem elég. Mennél nagyobb a szellemi 
munka, annál nagyobb szükség van a test megfelelő edzettségére. Az 
idegbajok terjedése, a korai vénhedés s a feltűnő rövid-életűség még 
komolyabban intenek, hogy messze távolodtunk a Juvenal «mens sana 
in corpore sano» ideáljától. A bajok leküzdésére kell törekednie az 
iskolának is, melynek nem csupán az értelmet, hanem az egész embert 
kell nevelnie. Teljes sikert persze csak a szülői ház s a társadalom 
közreható támogatásával érhet el. A históriai visszaemlékezések és az 
■angol gyakorlat példái a testgyakorlatnak olyan nemeire utalnak, mint



90

a játék, a testedző-sport és a versenyek, melyek hatnak a kedélyre is. 
Ezek az újítások egyesülnek az iskola hygienikus viszonyainak vizsgá
latával. Kell is, hogy a tornázás positive fejleszsze a testet, a hygiena 
pedig negative segítse ezt, elhárítván az iskolától azt, a mi egészség
telen. Jó építés, szellőzés, világítás, iskolaorvosi felügyelet, az egészségtan 
tanítása, az okszerű felmentések, a szünórák szaporítása, a délutánok 
szabaddá tétele, torna, verseny, játszótér, úszás, korcsolyázás, táncz, 
ének, lovaglás, vívás, czéllövés, kirándulások, kézi ügyesség stb. ajánl- 
tatnak a különböző nemzetek szakköreiben. S általános a meggyőződés, 
hogy a reformnak főleg a középiskolát kell áthatnia s különös tekintettel 
kell lennie a leányok, mint leendő anyák nevelésére is. A reform- 
mozgalom egész vonalán azonban főleg a játékok sürgetése az uralkodó. 
Ámbár feltűnő, hogy franczia tanügyi körökben bizonyos sceptikus 
irány kezd felülkerekedni. Pedig igaz, hogy csak az a testgyakorlat 
üdülés, a mely nem leczke s szabad mozgást enged ; a játék nem
csak az izmokat erősíti, hanem a jellemet is, mert kitartásra, türelemre 
s önuralomra, önalárendelésre, lélekjelenlétre, határozottságra, bátor
ságra tanít, képzi a kedélyt, edzi az akaraterőt; az iskolán kívül 
pedig a két nem érintkezésének leghygienikusabb és erkölcsileg is leg
nemesebb módja; az angolok a sportnak s testedző játéknak köszön
hetik ruganyosságukat s hosszú életöket; az ókori népeknél is össze
esik a testgyakorlás okos cultiválása a népek virágzási korával. Sokan 
ugyan paedagogiai hátrányul róják föl ezekkel szemben, hogy a játékban 
a temperamentum érvényesül s az ifjak nem végeznek olyan egyenlő 
izommunkát, mint a rendszeres tornázásban. Végül az «Association 
pour l’avaneemet des sciences» caeni congressusa fölvetette azt a 
kérdést is, vájjon a nagy versenyek által fölszított ambitio nem hát
ráltatja-e a tanulmányi előmenetelt ? De a párisi lyceumok igazgatói erre 
nézve jobbára nagyon megnyugtató választ adtak. A dolog úgy áll, 
hogy középutat kell követni, az ellentétesnek látszó irányokat czél- 
szerűen kiegyeztetvén. Annyi bizonyos, hogy a tananyagot quantitative 
leszállítani nem igen lehet, csak a módszert kell javítani s elő kell 
teremteni a szükséges időt a testi nevelésre is, melynek meg kell 
nyernie a felsőbb iskolák ifjúságát. Második renaissancera van szük
ségünk. Ma már derengeni kezd a meggyőződés, hogy egyoldalú neve
léssel még életfentartásuk szempontjából sem teszünk jó szolgálatot 
gyermekeinknek. Ha ez a meggyőződés diadalmaskodni fog, méltó 
helyet kap nevelési rendszerünkben a testi nevelés is, visszahódítván 
egy elvesztett ideált: a test, kedély és szellem életében és erőiben 
való harmóniát.

A mai tanrendszer bírálata tekintettel physiologiai elvekre. Dr. Kármán 
Mór a demographiai congressuson a következő tételeket fejtette k i:

1. A közoktatásnak világszerte dívó szervezete, mely lehetőnek tartja, 
hogy az általános művelődés és nevelő oktatás feladatát a különböző tan
intézetekben különböző életkorban (a 12—20 évközben) elérhetjük, aligha
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felel meg a physiologiai fejlődés törvényszerűségének. Az ifjú elmére, főkép 
az alsófokú tanintézetekben (nép- és polgári iskolában), de a felsőbbekben 
is. ha teljes tankörű szakaszokra oszlanak, oly képzeteket, fogalmakat és 
gondolatokat, oly érzelmeket és indulatokat erőltet, melyeket az valójukban 
még felfogni és átérezni sem képes, nem hogy tényleg, cselekvőleg hasznukat 
is vehetné. A közoktatásnak oly tagozása, mely a különböző művelődési 
körök és néposztályok szellemi szükségleteit tekinteten kívül nem hagyja, 
lehetséges ugyan és kívánatos, de inkább párhuzamosan egymás mellett 
haladó, semmint egymásfölé rendelt tanfolyamokban, úgy hogy az egész 
nemzet ifjúságának a testi és lelki fejlődés fokainak megfelelő műve
lődését biztosítsa, s e szerint a fejlődés egész idejére (körülbelül a 20—24 évig) 
is kiterjeszkedjék.

2. Művelődésünk egyoldalúságán korántsem változtat, ha a történeti 
alapon fejlett, főképen irodalmi oktatás mellé még a természettudományok 
rendszeres tanítása lép ; élet- és lélektani okokból kívánatos, hogy a pusztán 
fogalomalkotásra és gondolatképzésre irányuló tanításunk czélszerű kiegyen
lítést nyerjen kiválóan művészi és technikus ügyességet fejlesztő oktatásban. 
Nyelvtanító iskoláinkon, az ókori múzsái tanításnak e hagyományos kép
viselőin kívül, valóságos műképző-intézetekre van szükségünk, melyek az 
ókor katonai szellemű gymnastikai nevelését korunk szellemében, minden
nemű munkának s így a kézmünek is nemes méltatásával átalakítsák.

3. A szokásos tanító-eljárás, mely napról-napra, sőt óránként más
más, olykor ellentétes tantárgy számára követeli a növendék figyelmét és 
érdeklődését, a gyakorlás és megszokás physiologiai követelményeit nem veszi 
kellőképen tekintetbe; ezek fokozottabb mértékben követelnék a szellemi 
működésnek egyirányú, concentrált alkalmazását; különben nem érhető el 
szóban és tettben, gondolatban és cselekvésben az a szükséges, ösztönszerű 
könnyűség, mely minden alkotásnak alapföltétele.

A kerületi torn a-versenyek  érdekes tapasztalat forrásaivá lettek. 
Leginkább két nagy előnyüket hangsúlyozzák. Az egyik az, hogy jobb 
áttekintést nyújtottak a testi nevelés állapotáról, mint az országos torna
verseny ; a másik, hogy segítettek fölkelteni a vidéki góczok társadal
mának érdeklődését. Szakemberek állítják, hogy az összeredmény igen 
örvendetes, mert arról tett tanúságot, hogy a tornatanítás általában 
emelkedőben van s hogy az ifjúság is kedvvel és ambitióval űzi a 
tornázást. De hallszik critikai megjegyzés is. Első ízben szükségesnek 
tartják, hogy nagyobb egyöntetűség legyen nemcsak a versenyekben, 
hanem magában a tornatanításban is. Ajánlják továbbá, hogy a kerületi 
versenyek ezentúl júniusban tartassanak s erre nyomós érvekül hozzák 
fel: hogy szeptemberben a napok hűvösek is, rövidek is arra, hogy 
a programm betölthető legyen; hogy a szülőknek szeptemberben amúgy 
is sok a kiadása s nem igen szánják rá magukat az újabb költségre; 
s hogy bizonyos mértékű készület is kell a versenyhez, a mire szep
temberben nincs idő. Maguknak a versenyeknek lefolyása különben 
élénk volt. Kassán 17 intézet 1000 tanulóval vett részt a verseny
ben, melyre a katonai zenekar Rákóczy-indulója mellett vonultak ki s 
mely több ezernyi nézőközönség előtt folyt le. A versenybíróság elnöke 
Péehy Zsigmond főispán volt, kinek neje osztotta ki a díjakat. A vendég
tanárok tiszteletére banket volt, háromszáz terítékkel. Budapestről csak 
három intézet vett részt, a mit kissé zokon is vettek. —• Kolozsvárit,
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13 intézetnek 433 tanulója versenyzett. Az eredményt jónak, az érdeklő
dést élénknek mondják; de kifogásolják, hogy a szerek nem voltak 
megfelelők s hogy a kötélhúzásnál nem kötötték ki, hogy a két fél 
részéről egyenlő számú versenyzők vegyenek részt. Összesen 11 intézet 
50 tanulója nyert díjat. — A pozsonyi versenyt megzavarta kissé 
az időjárás. Reggel nagy zápor volt, a próba elmaradt, sőt délután is 
szét kellett oszlatni a fiatalságot, a melyet aztán csak később gyűjt- 
hettek ismét össze. De a verseny azért pezsgő kedvvel folyt. Sajnos, 
baleset is történt: egy trencséni gymnasista kificzamította a csuklóját, 
a miben a fölázott talaj a hibás. — Szegeden előrelátók voltak s két 
pályát jelöltek ki. Szép idő esetén a verseny az újszegedi népkertben 
lett volna, de minthogy esett, a honvéd-huszárok 2000 m2 területű 
fedett lovagló-iskolájában tartották meg. Résztvelt 14 intézet 348 tanuló
val, kiket 43 tanár vezetett. A szakértők meg voltak elégedve az 
eredménynyel, de hibáztatták, hogy egyes iskolák veszélyes mutatás
gyakorlatokat végeztettek a szereken. A város notabilitásai közűi sokan 
voltak jelen s a város fényes vacsorát is adott a tanulóknak.

Ref. fő igazgató i u ta s ítá s . A ref. középiskolai felügyelői állás 
nemcsak szervezve, hanem be is lévén már töltve, most készül számára 
az utasítás is. Az egyházkerületi közgyűlés már tárgyalni is kezdte, 
de aztán a jövő közgyűlésre halasztotta, mert sokan azt mondták, 
hogy még nem tanulmányozhatták eléggé a tervezetet, a melyet 
Szeremley Sámuel dolgozott ki. De már ezúttal is többen hangsúlyoz
ták, hogy az utasításban benne kell lennie, hogy a nemzeti irány és 
szellem a középiskolák elengedhetetlen kötelessége.

E G Y E S Ü L E T I  É L ET .

A választmány rendkívüli ülése 1894. okt. 18-án.
Elnök Beöthy Zsolt, jegyző Szigetvári Iván.
Jelen voltak: Alexander Rernát, Веке Manó, Biczó Géza, Bogyó 

Sámuel, Cherven Flóris, Hofer Károly, Károly György Hugó, Kemény 
Ferencz (Eger), Köpesdy Sándor, Mauritz Rezső, Mágócsy-Dietz 
Sándor, Muller József,Négyessy László, Rajner Ferencz, Reif Jakab, 
Riedl Frigyes, Szemük István, Tiber Ágost, Vasváry Benő, Volf 
György.

Elnök az ülést megnyitván fölolvasás végett átadja a főtitkár
nak azon három beadványt, a melynek alapján a rendkívülii ülés 
összehívatott. E három nyilatkozat a budapesti V. kér. gymn., V. kér. 
reáliskola és VII. kér. gymn. tanáraitól érkezett, tárgya mindegyiknek 
az, hogy a Közlöny 2. számában megjelent Közöny czímű czikket a 
tanárságra sérelmesnek tartják s ha elégtételt nem nyernek, az egylet
ből kilépnek.
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A nyilatkozatok íölolvasása után Tiber Ágost élő szóval ugyan
olyan nyilatkozatot tesz a budapesti II. kér. reáliskola részéről.

Elnök: fölolvastatja a szerkesztő nyilatkozatát, mely a Közlöny 
legközelebbi számában meg fog jelenni és constatálja, hogy e nyilat
kozat két tekintetben eleget tesz a nyilatkozók kívánságának : meg
nevezi a czikk szerzőjét és kijelenti, hogy a tartalmat maga a szer
kesztő nem helyesli. Hogy egyébképen mi módon nyújtsunk elégtételt, 
annak megállapítása épen ez ülés tárgya.

Mauritz Rezső nem tudja e pillanatban megmondani, mit határoz
zunk, hogy az egyesületet nagy rázkódástól megmentsük. Meg van győ
ződve, hogy nincs társaság, mely saját Közlönyében ilyen lámadást eltűrne. 
Hogy mennyire alaptalanok a vádak, csak egy példán akarja kimutatni: 
a tanáregylet helyiségében nem lehet egy négytagú kártyatársaságot 
összehozni. Ilyen kártyások a budapesti tanárok ; de ismeri jól a vidék
nek körülbelő] 30 városát és ezek tanárairól ugyanazt mondhatja. Mel
lékesen pedig megjegyzi, hogy vannak Magyarországon nagyon kitűnő 
emberek, tudós tábornokok, ministerek stb., a kik szoktak kártyázni. 
Másoldalról kétségtelen, hogy az országban a cultur-intézetekben mint 
működők és fentartók mindenütt ott vannak a tanárok. Szerinte két
ségtelen, hogy a Közlöny szerkesztője nem olvassa el mindig 'a czik- 
keket, ilyen volt a tanárok fiairól szóló czikk is. Garantiát keres, hogy 
jövőben ez ne forduljon elő.

Kemény Ferencz személyes kérdésben kijelenti, hogy az ő czikke 
(A tanárfiúkról) concret esetből indult ki és nem általánosított. A tárgyra 
vonatkozólág elfogadja a szerkesztő nézetét.

Dr. Ssemák István : Őt nemcsak a jelen eset bántja, hanem a 
Közlönynyel általában nincs megelégedve ; nem ez az első eset, hogy 
a tanárok érdeke ellen támad. A «Közöny» czímű czikk még ha igaz 
volna is, akkor se jelenhetne meg saját Közlönyünkben, a melynek 
irányát mi szabjuk meg. De a Közlöny ellen nemcsak positiv, hanem 
negativ kifogása is van a miatt, a mi hiányzik belőle. A szerkesztő 
arra hivatkozik a nyilatkozatában, hogy mindenkinek tért nyit, ő azon
ban biztosan tudja, hogy a kf.-féle czikkbe érkezett két válasz és a 
szerkesztő egyiket se adta ki.* Azonkívül nem szól hozzá az actualis 
tárgyakhoz, a minők pl. ez idő szerint, hogy a fővárosi középiskolák 
túlzsúfoltak, hogy a kinevezések távirati úton történnek, hogy a fele
kezeti iskoláktól elvonják a tanárokat stb. Ó csak olyan elégtételt tart 
kielégítőnek, a mely a jövőre garantiát nyújt, hogy ilyen czikkek nem 
fognak megjelenni. Végül megjegyzi, hogy a Közlöny affaireje neki 
elégtételt nyújt, mert ő ellenezte a mostani szerkesztő megválasztását 
sokoldalú elfoglaltsága miatt, bár hírlapírói és tudományos kiváló képes
ségét teljesen elismeri.

* Nem voltam akkor, mikor ez mondatott, a gyűlésen jelen, különben 
emlékeztettem volna Szemák urat, hogy akkor az évfolyam véget ért és 
máskép nem segíthetvén a dolgon, magam polémizáltam K. F. czikke ellen.

A szerit,.



94

Dr. Cherven Floris: a VII. ker. gymn. tanárainak kilépésüket 
bejelentő nyilatkozatát nem írta alá, mert nem szólították fel, de 
különben is csak azzal a föltétellel írta volna alá, hogy ha a tanárság 
nem kap elégtételt. Ezt tartja helyes eljárásnak.

Dr. Веке Manó: a kérdés az, hogy megmaradhat-e továbbra is 
a szerkesztő. Tudja ugyan, hogy a szerkesztő a közgyűlésnek felelős, 
de ez nem akadályozhatná meg a választmányt a bizalom megvonásá
ban. Ezt azonban ő nem indítványozza, mert most is az a meggyőző
dése, hogy nem találnának jobb szerkesztőt. Óhajtja, hogy fejezze ki 
a választmány megbotránkozását és szerezzünk garantiát a jövőre.

Dr. Beöthy Zsolt elnök: nekünk gondolnunk kell azon érdekekre 
is, a mik ezzel az ügygyei kapcsolatban vannak. Ha most rögtön azzal 
állunk elő, hogy kilépünk az egyletből, az nagyobb sérelem az egyletre, 
mint maga a czikk; hogy ez utóbbi sérelmes, abban mindnyájan egyet
értünk, de keresünk módot, hogy a szerkesztőt megtarthassuk. Előter
jeszti a következő határozati javaslatot (1. alább).

Dr. Alexander Bernát: ha a választmány kimondja a bizalmatlan
ságot, nem fog támaszkodni azon jogára, hogy a közgyűlésnek felelős, 
hanem rögtön lemond ; tudva van, hogy már többször le akart mondani, 
mert úgy hiszi, hogy már megtette kötelességét az egylet iránt. A czikk 
közlésének előzménye az, hogy mikor megkapta, futólag átolvasta, hogy 
azonban alaposan átolvassa és sértő kifejezéseit eltávolítsa, a véletlen 
akadályozta meg, oly későn kapván a eorrecturát, nem maradt ideje az 
első szám kiadásával járó nehézségek miatt. Azt tartja, hogy az író
nak bizonyos szabadságot kell engedni, azért nem élt avval a jogával, 
hogy czikkeket megcensurázzon. Ám vonja meg a választmány tőle 
a bizalmát, de ne tulajdonítson az esetnek túlságos fontosságot.

Dr. Mágócsy Sándor: elegendőnek tartja a szerkesztő nyilat
kozatát és az elnök határozati javaslatát, a jövőre nézve megbízik a 
szerkesztőben, de óhajtja hogy vegyen maga mellé egy segédet.

Maurits Rezső ugyanígy nyilatkozik.
Szemák István szerint a kérdés az, hogy a kilépni akaró tagok 

megelégszenek-e ilyen elégtétellel és ő úgy tudja, hogy nem.
Elnök erre megjegyzi, hogy a beérkezett nyilatkozatokban nin

csen megjelölve az elégtétel positiv formája, ezt tehát a választmány
nak kell megszabni.

Volf György tiltakozik a pressio azon módja ellen, a melynek 
Szemák kifejezést adott. Ha nem elégszenek meg, kilépnek, de azt 
nem szabatják meg, hogy mit tegyen a választmány. Itt bizalmi 
emberek vannak, a a kiknek praeseribálni nem lehet.

Hofer Károly szerint csak föltételesen akarnak kilépni; ha mi 
megállapodunk valami elégtételben, akkor megmaradnak az egyletben.

Dr. Négyessy László a czikk ő reá azt a benyomást tette, hogy 
a közönyösöket akarja felrázni, azért ő nem lát benne rosszakaratot



és nem óhajtja, hogy olyan erősen foglaljunk ellene állást, nem is 
akar neki olyan nagy jelentősséget tulajdonítani.

Elnök a vitát bezárja és fölteszi a kérdést, hogy elfogadja-e a 
választmány a határozati javaslatot.

Egyhangúlag elfogadtatik a következő határozati javaslat:
A választmány kijelenti, hogy a czikkben foglaltakat sérelmesek

nek s általánosságban igaztalanoknak tartja és visszautasítja. Most is 
és mindenkor kötelességének ismeri a magyar tanárság érdekeit igaz
talan támadások ellen azon megbízatásától nyert erkölcsi erő alapján 
megvéd elmezni, mely a magyar tanárságot úgy hivatásának buzgó tel
jesítésében, mint közművelődésünk iránt vállalt egyéb kötelességeinek 
betöltésében kitüntette és kitünteti.

Egyszersmind a fó'titkár megbizatik, hogy erről lehető gyorsan 
értesítse az említett négy iskola tanári karát és fölkérje őket az egylet
ben megmaradásra. Szigetvári Iván.

VEGYESEK.
Felekezeti középiskolák áll. felügyelete. A vallás- és közoktatásügAi 

minister az 1883. évi XXX. t.-cz. alapján a felekezeti középiskolák megláto
gatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1894/ö-ik tan
évre a következőket bízta meg:

1. A  dunam elléki ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó buda
pesti főgymnasiumra nézve dr. E rő d i Béla budapest fő- és székvárosi tan
kerületi főigazgatót; a nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgymnasiumokra és 
a kún-szent-miklósi algymnasiumra nézve dr. H ó m a n  Ottó budapestvidéki 
tankerületi főigazgatót; a gyönki algymnasiumra nézve S p itkó  Lajos székes- 
fehérvári tankerületi főigazgatót.

2. A  d u n á n tú li ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó pápai 
főgymnasiumra nézve dr. N ém eth  Antal győri tankerületi főigazgatót, s a 
csurgói főgymnasiumra nézve S p itkó  Lajos székesfehérvári tankerületi fő
igazgatót.

3. A  tiszá n in n en i ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó miskolczi 
és sárospataki főgymnasiumokra nézve B ékési Gyula debreczeni tankerületi 
főigazgatót a rimaszombati egyes, protestáns főgymnasiumhoz pedig B u n a y  
Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót.

4. A  tiszá n tú li ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó debreczeni 
és hódmezővásárhelyi főgymnasiumokra, valamint a hajdúböszörményi, kar- 
czagi, kisújszállási, mezőtúri és hajdúnánási gymnasiumokra nézve B ékési 
Gyula debreczeni tankerületi főigazgatót; a békésire nézve N á ta fa lu ssy  Kornél 
nagyváradi tankerületi főigazgatót; a szatmári és mármarosszigeti főgym
nasiumokra nézve pedig Szieber Ede kassai tankerületi főigazgatót.

5. A z  erdélyrészi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó kolozs
vári, marosvásárhelyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és zilahi főgymnasiumokra 
nézve K u n cz  Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót; a szepsi-szent-györgyi és 
szászvárosi főgymnasiumokra nézve pedig E lischer József nagyszebeni tan
kerületi főigazgatót.

6. A  bánya i ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó budapesti 
főgymnasiumra nézve dr. E rő d i Béla budapest fő- és székvárosi tankerületi 
főigazgatót; az aszódi algymnasiumra nézve dr. H ó m a n  Ottó budapestvidéki 
tankerületi főigazgatót; a selmeczbányai fő- és a beszterczebányai algym-
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nasiumra nézve D u n a y  Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót ; a 
szarvasi főgymnasiumra nézve B ékési Gyula debreczeni tankerületi főigaz- 
gatót, végül a csabai algymnasiumra nézve N á ta fa lu ssy  Kornél nagyváradi 
tankerületi főigazgatót.

7. A tisza i ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó kézsmárki, 
szepesiglói és rozsnyói főgymnasiumokra nézve í tu n a y  Ferencz besztercze
bányai tankerületi főigazgatót; az eperjesi főgymnasiumra nézve Szieber Ede 
kassai tankerületi főigazgatót; a nyíregyházi főgymnasiumra nézve B ékési 
Gyula debreczeni tankerületi főigazgatót.

8. A  d u n á n in n en i ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó főgym
nasiumra nézve dr. W iederm ann  Károly pozsonyi tankerületi főigazgatót.

9. A  d u n á n tú li ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó soproni 
főgymnasiumra s a felső-lövői gymnasiumra és reáliskolára nézve dr. Németh  
Antal győri tankerületi főigazgatót, a bonyhádi algymnasiumra nézve pedig 
S p itk ó  Lajos székesfehérvári tankerületi főigazgatót.

10. A z  erdélyrészi ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó beszter- 
czei és szászrégeni gymnasiumokra nézve K u n cz  Elek kolozsvári tankerületi 
főigazgatót; a brassói, medgyesi, nagyszebeni, segesvári, szászsebesi gym
nasiumokra, úgyszintén a nagyszebeni és brassói reáliskolákra nézve E lischer  
József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

11. A z  u n itá r iu s  p ü sp ö k  főhatósága alá tartozó kolozsvári és székely
keresztúri gymnasiumokra nézve K u n c z  Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót.

12. A  gör. kel. rom án m etropolita  érsek főhatósága alá tartozó brassói 
és brádi gymnasiumokra s a brassói alreáliskolára nézve E lischer József 
nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

13 A  gör. kel. szerb pa tr ia rch a  főhatósága alá tartozó újvidéki főgym
nasiumra nézve dr. A sbóth  Oszkár budapesti egyetemi tanárt.

Ministeri köszönet. «A m. kir. vallás- és közokt. minister a d u n á n tú li 
közm űvelődési egyesületnek azon áldozatkészségéért, melylyel a szt-gotthardi 
áll gymnasium részére 150 irtot adományozott oly czélból. hogy az a magyar 
nyelvből jeles eredményt kifejtett idegen ajkú öt tanuló közt osztassák ki, 
elismerő köszönetét nyilvánította.»

Végleges megerősítés. Jancsó  Géza győri áll. fr. r. t.
Nyilvánossági jog. «A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a kis- 

kúnfélegyházi gymnasiumnak az V., VI., VII. és Vili. osztályra szólólag a 
nyilvánossági jogot és a rendes érettségi vizsgálatot megtartásának jogát az 
1894/95. tanévre megadta.»

Az ezredéves egyetemes tanügyi congressus ügyében husvétkor nagy 
szervező gyűlést fognak tartani Budapesten, mely a tanügyi egyesületekből és 
testületekből képviseleti alapon fog összeülni. Felhívást fog kapni minden 
egyesület, tehát a miénk is. Az előkészítő-bizottság, melynek elnöke dr. H einrich  
Gusztáv, már megállapodott a főelvben, hogy a congressus ölelje fel a kisded
óvótól az egyetemig a közoktatásnak minden ágát.

Folyamodás államsegélyért. A ha jdú-nánási re f. g ym nasium  kiegészí
tését tervezik államsegéllyel. Egyszer s mindenkorra 15.U00 frt, továbbá éven
ként 13.000 irtot kérnek. Áz egyházkerület már hozzájárult, csak a convent- 
nek kell még nyilatkoznia, hogy folyamodhassanak.

Pályázat. A körm öczbányai áll. föreáliskolánál magyar-bölcsészeti vagy 
magyar-német tanszék ; határidő november 15.

Tartalom: I. A '«Közöny» ez. czikk ügyében. A lexander Bernát. — II. A vá
lasztmány nyilatkozata. — K ö zo k ta tá sü g y : A testi nevelés kérdéséről. 
Dr. Kármán Mór tételei. A kerületi torna-versenyek. Ref. főigazg. utasí
tásai. — E g yesü le ti élet. — Vegyesek.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TAN ARE GYE SÜ LET I

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti K iadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. AlexailderBeruát V. kér. állami föreáliskola.

BUDAPEST ÉS AZ ÁLLAM.

Budapest székes-főváros összes alkalmazottjainak, tehát a tanárok
nak, tanítóknak és tanítónőknek fizetés-rendezése is közel van ahhoz, 
hogy befejezett ténynyé váljék. A napokban érkezett le a belügyminister 
válasza a tisztviselők fizetés-szabályzatára vonatkozólag s kitűnik belőle, 
hogy a kormány a legjobb akarattal van telve a fővárosi községi tiszt
viselők ügye iránt. Nem válaszolt még a belügyminister véglegesen a 
tanító-személyzet fizetés-tervezetére, de valószínű, hogy itt sem lesz a 
ministernek kifogása, mely az ügy lebonyolítását elhalaszthatná, s így 
a székes-fővárosi községi tanitó-személyzet új fizetés-szabályzata immár 
jóváhagyottnak tekinthető és a törvényhatóság f. évi június 13-iki hatá
rozata szerint, 1895. január 1-én életbe is léphet s valószínűleg életbe 
is fog lépni.

Nem teszünk fölösleges dolgot, ha ismertetjük a községi tanító
személyzetnek ez új fizetés-szabályzatát; ha megtekintjük, hogyan fogja 
fizetni Budapest a maga tanárait, tanítóit, tanítónőit a jövő január 
elsejétől fogva s ha végül egy kis összehasonlítást teszünk az állami 
és a budapesti községi tanító-személyzet, különösen pedig a középiskolai 
tanárság javadalmazása között.

A székes-fővárosi községi reáliskolák igazgatóinak és az ipar- 
rajziskolai igazgatónak évi illetménye: 2000 frt törzsfizetés, termé
szetben való lakás, vagy 600 frt lakpénz, 200 frt igazgatói átalány 
és 200 frt ötödéves pótlék. A polgári iskolai igazgatók évi illetménye : 
1700 frt törzsfizetés, természetben való lakás vagy 510 frt lakpénz, 
200 frt igazgatói átalány és 170 írt ötödéves pótlék. Az elemi iskolai 
igazgató-tanítók évi illetménye: 1400 frt törzsfizetés, természetben 
való lakás vagy 420 frt lakpénz, 100 frt igazgatói átalány és 140 frt 
ötödéves pótlék.

A reál- és ipariskolai, polgári és elemi iskolai tanárok, tanítók 
és tanítónők számára három fizetési fokozat van megállapítva. A reál- 
és iparrajziskolai tanároknak 1. fokozat: évi 1700 írt törzsfizetés, 
510 frt lakpénz és 170 frt ötödéves pótlék; II. fokozat: évi 1400 frt
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fizetés, 420 írt lakpénz ; III. fokozat: 1200 írt fizetés, 360 frt lakpénz. 
A polgári iskolai tanároknak, tanítóknak és tanítónőknek I. fokozat: 
évi 1500 frt törzsfizetés, 450 frt lakpénz és 150 frt ötödéves pótlék;
II. fokozat: 1200 frt fizetés, 360 frt lakpénz; III. fokozat: 1000 frt 
fizetés, 300 frt lakpénz. Az elemi iskolai tanítóknak és tanítónők
nek pedig I. fokozat: évi 1100 frt törzsfizetés, 330 frt lakpénz és 
110 frt ötödéves pótlék; II. fokozat: 800 frt fizetés és 240 frt lak
pénz ; 111. fokozat: 600 frt fizetés és 200 frt lakpénz.

A mint ez adatokból első' pillanatra kitetszik, a lakpénz és az 
ötödéves korpótlék százalékokban van meghatározva. A korpótlék, mely 
csak az elsó' fizetési fokozatban eltöltött öt év múlva kezdődik, mind 
a háromféle iskolánál, a törzsfizetésnek 10°/0-a, a lakpénz pedig min
den fizetési fokozatnál a fizetésnek 30°/0-a, kivéve a III. fokozatban 
levő elemi iskolai tanítókat és tanítónőket, a kiknek valamivel nagyobb 
lakpénzük lesz. De kitűnik ez adatokból az is, hogy a három csoportba 
osztott tanszemélyzetnél a különböző fokozatok mind ugyanazon kulcs 
szerint emelkednek; a III. és II. fokozat közt mindenütt 200, a II. és
I. fokozat közt pedig 300 frt különbség van, vagyis az emelkedés 
arányosan mindenütt egyenlő.

A magasabb fokozatba való átléptetés mindig hivatalból történik, 
bizonyos meghatározott számú évek múlva. A megválasztott tanár, 
tanító vagy tanítónő a megválasztástól számított három év leteltével a
II. fizetési fokozatba s további négy év leteltével, tehát összesen hét év 
múlva mind az I. fizetési fokozatba jut.

Intézkedik az új szabályzat arra az esetre is, ha valaki más 
idegen iskolából lépne a főváros szolgálatába, még pedig úgy, hogy a 
ki más községi, állami vagy nyilvánossági joggal fölruházott magán
iskolából jön, az eddigi szolgálati éveinek beszámításával olyan fizetési 
fokozatba jut, mintha elejétől fogva a fővárosnál szolgált volna. Egyéb
ként, az ilyen eseteket kivéve, mindenki csak a III. fokozatba választ
ható meg, és ezen se esetleges érdem, se protectio semmit sem változ
tathat ; az érdemeseket azonban bőven kárpótolja az előre meghatáro
zott, az évek száma szerint biztosított előléptetés, a melytől csak 
fegyelmi vizsgálat útján és büntetésképen eshetik el valaki.

Ezek után nem habozhatunk annak kijelentésével, hogy mi a 
székes-fővárosi községi tanitó-személyzetnek ez új fizetés-szabályzatával, 
egészben véve, meg vagyunk elégedve s azt hiszszük, hogy a magyar 
tanitóság s ezzel együtt a cultura ügye e fizetés-szabályzattal nagy 
lépést tett előre. Nehogy félreértsen valaki. Nem a megállapított fizeté
sek nagysága az, mely különösen kielégít; a következetesen keresztül
vitt szabályszerű emelkedés, a 10%-ban megállapított ötödéves kor
pótlék, a biztosított előmenetel az, a mi leginkább megragadja figyel
münket, a mi legalkalmasabb arra, hogy a tanár- és tanító-világot 
jelenére és jövőjére nézve egyaránt megnyugtassa és jobb reménynyel 
töltse el. Annak, ki e fizetés-szabályzatot contemplálta és a székes-



99

fővárosnál keresztülvitte, van érzéke a helyes tanügyi administrátio és 
a cultura jól felfogott érdekei iránt. Rózsavölgyi Gyula e fizetés-sza
bályzattal nemcsak a székes-fővárosi községi tanító-személyzet anyagi 
helyzetén segít, nemcsak lelket fog önteni azokba, kik eddigi pályájukon 
a sivár jelen és reménytelen jövő tudatával morzsolták le éveiket, 
hanem egyúttal belevág az állami tanári fizetés-szabályzat gyöke
rébe is.

Mert hasonlítsuk csak össze a székes-fővárosi meg az állami 
fizetés-szabályzatot, főleg a mennyiben a középiskolai tanárokra vonatkozik.

Az állami gymnasiumok és reáliskolák tanárai a IX. és Vili. fizetési 
osztályba tartoznak, de nincs a törvényben meghatározva, hogy mekkora 
legyen egyik és másik osztálynak a statusa; megtörténhetik, hogy 
egy vállalkozó minister többet léptet a VIII. fizetési osztályba, de meg
történhetik az is, hogy csak elvétve jut egy jelentéktelen kisebbség a maga
sabb osztályba s a többség marad, ki tudja meddig, talán örökké 
a IX. fizetési osztályban. Ez idő szerint pl. az állami tanárságnak mintegy 
70°/0-a van a IX. és csak 30%-a a VIII. fizetési osztályban, tehát a 
tanárok kétharmadrésze csak a IX, fizetési osztály 1200 ill. 1300 frtnyi 
fizetését élvezi és csak egyharmadrésznek jut a VIII. osztály 1400 
és 1600 frtnyi fizetéséből, 1800 még eddig egynek sem. Nemcsak 
lehetséges, hanem valószínű is, hogy a két fizetési osztály ilyen arány
talan részesedése mellett a tanároknak egy jelentékeny része, talán 
a fele soha se is juthat a Vili. osztály legfelső lépcsőjéig. De ha 
tíz év múlva keresztül is viszik, hogy az összes tanároknak felerésze 
mindig a Vili. osztályban lesz s az így ketté osztott tanárság ismét 
egyenlő számmal lesz az egyes fizetési osztályok mindegyik fokozatában — 
nota bene a jelenlegi szabályzatnak a képzelhető legjobb alkalmazása mellett 
— még akkor is hol a biztosíték, hogy az érdemes tanár a maga idejében, 
sőt egyáltalán is be jut a VIII. fizetési osztályba, mikor ide csak újabb 
ministeri kinevezéssel lehet jutni, a ministeri kinevezéseket pedig roppant 
sokféle érdek szokta dirigálni, az egyes minister legjobb szándéka 
mellett is. Az újabb kinevezéstől függő előléptetés a leglelkiismeretesebb 
igazgatói, főigazgatói stb. informatiók után se szolgálhat mindig az 
egész tanárság teljes megnyugtatására. Az ilyen kinevezéseket a legtöbb
ször követi a mellőzöttek elégedetlensége, gyakran motivált sérelmi 
panasza és elkedvetlenedése.

Ha most az állami tanárok ilyetén helyzetével szembe állítjuk 
a székes-fővárosi községi tanárok helyzetét, s azt látjuk, hogy a főváros
nál a végleges alkalmazástól számított hetedik évben mindenki meg
kapja a legnagyobb tanári fizetést s ennélfogva hozzávető számítás 
szerint a tanároknak 4/6-része mindig a legnagyobb fizetést fogja élvezni 
s csak 1/6-rész lesz a II., illetőleg a III. fokozatban, de ott is azzal a 
biztos tudattal, hogy ennyi meg ennyi év múlva ő is el fog jutni 
az I. fokozatba, — lehet-e egy perczig is ingadoznunk, hogy a két 
szabályzat közűi melyiket tartsuk necsak anyagilag kedvezőbbnek,
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hanem még erkölcsileg is szilárdabbnak ? Igaz. hogy Budapestnek mind 
csak budapesti tanárokról kellett gondoskodnia, míg az állam nem 
zárkózhatott el azon tény eló'l sem, hogy egyes kisebb városokban 
sokkal olcsóbb az élet, könnyebb a megélhetés. De ebből csak annyit 
volna szabad következtetni, hogy az állam adjon helyi pótlékot, mint 
a bíráknak, s hogy ha már két osztályba osztotta a maga tanárait, 
gondoskodjék is róla, hogy a tanárok legnagyobb részére nézve a 
magasabb fizetés-osztály elérése ne váljék illusoriussá. Ezt pedig el 
lehetett volna érni s el lehet még ezután is érni olyíormán, hogy az 
üresedésben levő magasabb fizetés-osztálybeli helyek betöltésének nagyobb 
részéről, legalább is háromnegyedrészéről resignáljon a kormány az an- 
■ciennitás javára, más szóval, a magasabb fizetés-osztálybeli helyek három
negyed részébe, minden 20 állás közűi legalább 15-be, a megállapított 
sorrend szerint nevezze ki a minister a tanárokat s mindaddig, míg 
a törvény e pontját nem sikerül megváltoztatni s csak az üresedésben 
levő helyek egy negyedrészére nevezhesse ki a minister azokat, kik 
esetleg a soron kívül való előléptetésre is érdemeseknek bizonyultak.

Még egyszer összefoglalva a mondottakat, az állami tanári fizetés
szabályzatnak a székes-fővárosi új fizetés-szabályzattal szemben jelen
tékeny hátránya: hogy aránylag hasonlíthatatlanul kevesebb tanárnak 
teszi lehetővé, hogy elérje a megállapított legnagyobb fizetést, továbbá, 
hogy ez a kevesebb tanár is bizonytalanságban él, soha se tudhatja, 
hogy mikor mehet előbbre, s a dolog természeténél fogva arra van 
utalva, hogy minden erejével egyengesse a maga útját, még pedig 
nemcsak az iskolában, sőt gyakran egyáltalán nem is az iskola útján 
és tanári érdemeinél fogva, hanem az iskolán kívül, ki a hogy tudja; 
végre, hogy azok is, a kik elérik az államnál a legnagyobb tanári 
fizetést, a legtöbben közűlök sokkal később jutnak a megfelelő fizetésbe, 
mint a községi tanárok, mert a községi tanár hét év alatt biztosan 
eljut oda, hová az állami tanárnak legalább 10— 15 évig kell vágya
koznia s a legtöbb esetben még 30 évig is hiába vágyakozik.

De talán mind ennél fontosabb intézkedése a székes-fővárosi szabály
zatnak a. 10% -os korpótlék, a melylyel egyszerre megdönti a különben 
megdönthetetlennek és változhatatlannak látszó 100 frtos korpótlékot. 
Budapest reál- és iparrajziskolai tanárainak 170, igazgatóinak pedig 
200 írt a korpótlékuk, míg az állam gymnasiumi és reáliskolai tanárai 
és igazgatói csak a régi 100 frtos ötödéves borravalót kapják. A főváros
nak még elemi iskolai tanítói és tanítónői is nagyobb korpótlékot fog
nak kapni, mint az állami középiskolai professorok és directorok. Ha 
egyébért nem, hát a 10%-os tanári és tanítói korpótlék statuálásáért 
roppant fontosságú a fővárosi fizetés-szabályzat az ország egész tanár
világára. A 10°/o'os korpótléknak a tanárokra és tanítókra való kiter
jesztésével Budapest főváros és főleg a főváros tanügyének vezetője 
nagy hálára kötelezte maga iránt az ország egész tanárvilágát; mert 
a mihez eddig nyúlni se mertek, a megrozsdásodott 100 frtos kor
pótlék a főváros új fizetési szabályzata után egyszerre megdől, lehe-
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tétlenné válik. Mert azt csak még se képzelhetjük, hogy akadjon valaki, 
a ki egy perczig is ragaszkodjék még a 100 frt korpótlékhoz, mikor 
a főváros a 10°/0-os korpótlék megállapításával még elemi iskolai tanító
nőinek is nagyobb korpótlékot juttat. És Így a mit az ügyért buzgó, lelkes 
emberek egész serege se tudott kivívni, az most megcsinálódik önként, 
minden erőltetés nélkül. Budapest székes-főváros a maga tanárairól 
tisztességesen gondoskodva, egyúttal az állami tanárok egyik legrégibb, 
legnagyobb sérelmének orvoslásához is megadta a döntő impulsust.

A nagyobb korpótlék, meg a gyorsabb előmenetel a legnagyobb 
fizetési fokozatba okozza, hogy a fővárosi községi reáliskolai tanárok 
mindegyike kivétel nélkül mintegy 3000 írttal több fizetést húz egész 
tanári pályája alatt, mint azok a legszerencsésebb, kivételes sorsú és 
alkalmasint könnyen elszámlálható állami tanárok, a kik szolgálatuk 
15-ik évétől kezdve a legnagyobb középiskolai tanári fizetést élvezik. 
Pedig az is figyelmet érdemel, hogy ezt a 3000 frtnyi többletet a 
községi tanárok jórészt működésök első felében kapják meg s így az 
kamatosítható tőkét is repraesentál. Hogy pedig ez így van, arról mindenki 
meggyőződhetik, ha plajbászt vesz kezébe és kiszámítja, mint mi tettük, 
hogy mennyi fizetést kap egy községi meg egy állami tanár 30 év 
alatt. Nem végezhetünk e helyen aprólékos számításokat, de a végső 
összeget, a meddig egy fővárosi községi meg állami tanár eljuthat, ide 
igtatjuk: egy fővárosi állami középiskolai tanárnak 30 éves szolgá
lata végén lehet a képzelhető legjobb esetben (de fájdalom, ki tudja 
hánynak lesz) 1800 frt törzsfizetése, 500 frt korpótléka és 500 frt 
lakpénze, vagyis összesen 2800 írtja ; egy fővárosi községi tanárnak 
pedig a legtöbb esetben, alig egy-kettő kivételével, 1700 frt törzsfize
tése, 680 frt korpótléka (csak négy korpótlékot számítva, míg az állami
nál ötöt számítottunk) és 510 frt lakpénze, vagyis összesen 2890 írtja. 
De ha meggondoljuk, hogy a községi tanár, ha szolgálatának 32-ik évét 
lerója, a mi a legtöbbször meg is történhetik, neki is jár az ötödik 
korpótlék, s azzal az összes illetménye 3060 frtra rúg, akkor már 
sokkal nagyobb a kettő közt a különbség, sokkal nagyobb a nyugdíja, 
pedig a mint mondtuk, már az ötödik korpótlék nélkül, csupán a 
30 éves szolgálat alapján is 3000 frt körül volt az összes járandóságok 
különbözete, ez összegnek mintegy 15 évi kamatait nem is számítva. Pedig 
a fővárosnál a korpótlékok száma sincs korlátozva. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a fővárosi községi tanárok jobb fizetést élveznek, mint az államiak s 
főleg méltányosabb, igazságosabb előmenetelben fognak részesülni.

A községi szabályzat olyan ember müve, a ki nemcsak segítni 
akar a körülményekhez képest a tanárok és a tanítók anyagi helyzetén, 
hanem számot vetett az erkölcsi tényezőkkel is, nemcsak positiv akarja 
a méltányosságot, az igazságot, hanem elébe vág a protectiónak, az 
igazságtalanságnak is, míg az állami szabályzat a tanárok nagy 
részének anyagi helyzetén alig lendít valamit s hozzá még az eddigi
nél is nagyobb elkeseredést szül, mert tág kaput nyit a soron kívül 
való előléptetéseknél érvényesülő protectiónak.
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Ezek után rá kell még mutatnunk egyre-másra, a mit a fővárosi 
községi fizetés-szabályzatban hibáztatnunk kell. Először is nem gondos
kodik arról, hogy a helyettesi minőségben magánál a fővárosnál töl
tött éveket a fizetési fokozatba is beszámítsák, a mit annyival is 
inkább meg kellett volna tennie, mert hiszen az idegen, a máshonnan 
jövő tanároknál ezeket az éveket is beszámítja. Miért bánik hát mos
tohábban azokkal, a kik elejétől fogva nála szolgáltak? Azt válaszol
hatná, hogy próba-évekre is van szükség. Csakhogy erre ő maga adja 
meg a czáfolatot, mikor a III. fokozatban töltött három évet egyszer
smind próbaidőnek nyilvánítja, a melyre a véglegesítés hivatalból tör
ténik. Két rendbeli próbaidőre, kétszer három, vagyis összesen hat esz
tendőre pedig alig lehet szükség, hogy valakinek hasznavehetőségéről 
meggyőződjünk. De az által, hogy a helyettesi éveket nem számítja 
be, igazságtalanság is történhetik olyan tanárokkal szemben, a kik 
nem elég élelmesek, hogy minél hamarabb megszerezzék a voksokat a 
tanácsi választásoknál. Az élelmesebb egy évig, talán addig se lesz 
helyettes, hanem mindjárt rendes tanár, míg egy másik évekig elsupplens- 
kedik, a maga hibáján kívül, talán épen solidságánál, szerénységénél 
fogva, és így a tanárok közt jelentékeny, több évre terjedhető különb
ségek keletkezhetnek a rendes szolgálati idő megkezdésére nézve, a 
mi végül a nyerhető korpótlékok számára is kihat. Az államnál, tud
juk, rosszul alkalmazott takarékoskodás miatt supplenskedtek eddig a 
tanárok oly soká; de a főváros e szabályzatával megmutatta, hogy nagyobb 
czéljai is vannak az erőszakos takarékoskodásnál s mindenek fölött 
méltányosságra, igazságra, egyöntetű, sőt majdnem túlságig hajtott egy
forma előléptetésre törekszik, miért ne corrigálhatná tehát a tanácsi 
választások eshetőségein alapuló fizetésbeli különbségeket az egyes 
tanárok közt olyformán, hogy a megválasztottakat mindig a szolgálati 
éveknek megfelelő fokozatba helyezze épen mint azokat, kik máshonnan 
jöttek a főváros szolgálatába.

Hiánya továbbá a fővárosi szabályzatnak az aránylag csekély 
lakpénz is, mely nagyobb ugyan az eddiginél és nem kisebb az állami 
tanárok lakpénzénél, de kisebb, mint a többi községi tisztviselők lakás
pénze és kisebb annál az összegnél, melyet egy családos tanárnak 
tényleg fizetnie kell a lakásért, ha tisztességesen akar lakni. A 3 0 % 'os 
lakpénz kevés a reál- és iparrajziskolai tanároknak is, de még keve
sebb a polgári és elemi iskolai tanítóknak; már csupán az utóbbiak 
kedvért is nagyobb °/0-ban kellett volna megállapítni a lakpénzt, hogy 
a czélnak, nevének, megfeleljen, hogy az új szabályzat ebben a tekin
tetben is kielégítse a méltányos igényeket.

Nem hiszszük végre, hogy az új szabályzat egészen méltányos 
volna azokkal a középiskolai tanárokkal szemben, kik a polgári isko
láknál vannak alkalmazva. Mert hogy az egyetemet végzett, közép
iskolai diplomával biró professorok is ugyanolyan fizetést húzzanak, 
mint a szépírás-, ének-, torna-, kézimunka-tanítók és tanítónők és
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majdnem ugyanannyi (fölemeli!) heti órát is adjanak s ugyanolyan
40 évi szolgálatra is legyenek kötelezve, ez már mégis sok az egy
öntetűségből ! Halljuk ugyan, hogy e visszás helyzeten a keresk. közép
iskolák önálló szervezetével és egy pár felsőbb leányiskola fölállításá
val akar segíteni a főváros, odaterelvén akkor ez összes középiskolai 
képesítésű tanárokat, ugyanolyan fizetésben részesítve ott őket, mint 
a reál- és iparrajziskolai tanárokat; de hát ez csak megtörténhetik 
valamikor, a polg. iskoláknál alkalmazott középiskolai képesítésű taná
rokra pedig addig is sérelmes az új szabályzat, mely egyébként az
összes tanító-személyzetnek több rendbeli nevezetes előnyt biztosít, s 
kétségkívül becsületére válik az iskolafentartó fővárosnak és nagy hasz
nára az egész magyar culturának! L. M.

A KÖZOKTATÁSÜGYI KÖLTSÉGVETÉS.

A már előbb közölt adatokat kiegészítjük most a következő rész
letekkel.

A költségvetésben 16 gymn. és 24 reáliskola költségei fordulnak elő, 
továbbá 11 áll. felsőbb leányiskoláéi, nem számítva a segélyezéseket. 
Az alábbiakban tehát mindig csak ezekről az iskolákról van szó.

Gymnasiumi igazgató van: 2 Budapesten, 14 vidéken. Hat 
2000 írt, tíz 1600 frt fizetéssel. Csak egyetlen-egynek van helyi pótléka 
200 frt. Igazgatói pótlékról, melyet biztosan vártunk, a költségvetésben 
nincsen szó ; de benne volt — a költségvetés első tervezetében. Magán
értesülésünk szerint némely nagyon kirívó igazságtalanságon a minister 
személyes pótlék engedélyezésével kívánna segíteni.

Reáliskolai igazgató van: 3 Budapesten, 23 vidéken. Nyolez 
2000 frt, tizennyolcz 1600 frt évi fizetéssel. Pótléka ezeknek sincs. 
Az arány а VIII. és VII. fiz. osztálybeliek közt itt még valamivel ked
vezőtlenebb.

Gymnasiumi tanár van 25 a fővárosban, 157 a vidéken, 
még pedig tizenkilencz 1600 frt, negyvenkettő 1400 frt, hatvanegy 
1300 frt, hatvan 1200 frt fizetéssel. Égyharmada a tanároknak van 
а VIII. fiz. osztályban, de egy sem annak legfelső fokozatában.

Reáliskolai tanár van 50 a fővárosban, 244 a vidéken. Negy
venegy 1600 frt, ötvenkét 1400 frt, kilenczvennyolcz 1300 frt, kilencz- 
vennyolcz 1200 frt fizetéssel. Az arány a fiz. osztályok közt ugyanaz.

Minthogy tavaly 55 gymn. tanár volt a Vili. és 110 gymn. tanár 
а IX. fizetés-osztályba, továbbá 97 reáliskolai tanár a Vili., és 192 a 
IX. fizetési osztályban, kitűnik hogy mindössze hat gymn. és egy reál
iskolai tanár léphet az idén а VIII. fizetési osztályba. Az előléptetés 
tehát oly csekély, hogy csekélyebb már alig lehet! Igen nagy sajnál
kozással kell e tényt constatálnunk.
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All. f. leányiskolái igazgató van 2 Budapesten, 10 vidéken. 
Három 2000 frt, kilencz 1400 írt fizetéssel. Rendes tanár és tanítónő 
van 11 a fővárosban, 35 a vidéken. Hat 1600 frt, kilencz 1400 frt, 
nyolcz 1300 frt, huszonhárom 1200 frt fizetéssel. Azonkívül van 
9 tanítónő a fővárosban, 32 a vidéken a X. fiz. о.-ban, hét 1000 frt, 
harmincznégy 800 frt fizetéssel. Segédtanítónő pedig van 20, öt 600 frt, 
tizenöt 500 frt fizetéssel.

Fontos ránk nézve az ötödéves pótlékok összege, mert csakis 
e pontot támadva remélhetjük a helyzet javítását. Összesen van a 
gymn. 30.400 frt, a reálisk. 69.900 frt, a f. leányiskoláknál 17.600 frt 
ötödéves pótlék. Összesen 117.900 frt.

Helyettes tanár van : gymn. egy 1000 frt, tizenkettő 800 frt, 
reálisk.: nyolcz 800 frt fizetéssel. A latin nyelv rendkívüli tanárainak 
fizetése a reáiskoláknál 11.200 frt. Ez a tétel most először van külön 
feltüntetve a költségvetésben.

Számfeletti rendes tanárok ez. a. 10 tanári állás van föl véve 
a költségvetésben, 1400 frt fizetéssel és 500 frt lakpénzzel, öt a 
gymn., öt a reálisk. rovatában. Az indokolásban ez van: «Egyelőre 
öt számfeletti rendes tanári állás szervezését irányoztam elő azért, 
hogy öt kiváló tanárt szabadságolhassak javadalmazásuk meghagyása 
mellett, szakukban való bővebb tanulmányok tétele végett. Ez áldoza
tot meg kell hoznunk a magyar tudományosság emelése czéljából, mely 
emelés az összes tanárság tudományos színvonalának emelkedésére is 
vissza fog hatni» (35. 1.). A pénzügyi bizottságban Berzeviczy Albert 
kérdezte a ministertől, vájjon ez csak a fővárosi tanárokra vonatkozik-e. 
A minister azt válaszolta, hogy e rendszabály nem csupán a fővárosi, 
hanem leginkább a vidéki tanárokra vonatkozik. Ezentúl tehát 
minden évben legalább tíz tanár — mert a minister csak «egyelőre» 
vett föl tizet — fog egy évig csakis tanulmányainak élhetni; olyan 
tíz tanár, a ki már jelét adta annak, hogy a tudományos munkához 
van ereje és hajlandósága. Eddig ez nagyon kivételesen történhetett 
meg, bár megtörtént eddig is. Ez messzeható kiegészítése az eddigi 
ösztöndíj-rendszernek. Az ösztöndíjt a tanárjelölt kapja szakvizsgá
lata előtt vagy u tán ; a szabadságolásban az érettebb, már gyakor
latban működő tanár részesül, ki a tudomány mezején már válasz
tott magának tért és nagyon tudja, mit keres külföldön, vagy mire 
használja föl az időt. Nem kell mondanunk, mennyire örülünk ez 
intézkedésnek. Ez Eötvös szellemére vall, az apáéra és a fiúéra, mert 
a kettő sok tekintetben egy:

Az indokolásból kiemeljük még a következőket: két gymn. 
igazgató lép elő a VII. fiz. osztályba. (Megjegyezzük, hogy az indoko
lásban több ízben szó van «rangosztály»-ról, ez a kifejezés a törvénybe 
ütközik, mely csak fizetési osztályokat ismer, s ezeken belül a szolgálati 
évek szerint beosztott rangsort.) Új igazgatói állás a számosújvári, mely 
intézet államosíttatott.
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kimerítő jelentést. Az orsz. közoktatási tanácsra nézve mondja, hogy 
mai szervezetében nem teljesen megfelelő, de így is hasznos; később 
fog az esetleges reformról nyilatkozni. A tanárképzésre nézve : inter- 
natust szándékozik létesíteni ; a külföldi ösztöndíjakból pedig elsősorban 
azok fognak részesülni, a kik a modern nyelvekre képezik ki magu
kat. Ez alkalommal Pázmándy főleg Franczia- s Angolországba akarja 
küldeni a jelölteket, míg Darányi sajnálattal említi a német nyelvben 
s irodalomban való magasabb képzettség hiányának előfordulását néha 
még maguknál e tanszak tanárainál is. (Ezek ugyancsak régibb keletű 
kivételek lehetnek!) Fenyvessy megpendíti az összes gymnasiumok 
államosításának eszméjét, a mit a minister nem tart kívánatosnak. 
Helfy azt mondja, hogy «vannak középiskolák, a hol nagyon felü
letes az oktatás, a tanárok a legnagyobb mértékben elhanyagolják 
a leczkeórákat». Ilyen súlyos vádakat bizonyítani is kellene! Helfy 
nem gondolta meg, hogy mint képviselő neki nem szabad általános
ságban vádaskodnia ! Egészen más, ha mi, a mi körünkben, hibáinkat, 
néha túlozva feszegetjük, mint ha egy képviselő egyenesen durva köte
lességmulasztással vádolja a tanárokat. Hol tapasztalta ő azt? Állami 
vagy felekezeti vagy községi intézetekben ? Egyben, vagy sokban ? 
Kik informálták? Megbízható emberek? A ki pedig a jelentést az 
ülésről stilizálta, annak vagy a részleteket is kellett volna említenie, 
vagy pedig, ha a támadás ily fölületes volt, az egészet elhallgatnia. 
Miért szenvedjen a sok ártatlan talán egy-két hibás emberért, ha 
ugyan Helfy igazolt tényekre tud hivatkozni. Elég sok időbe került, 
kiheverni azokat a régibb támadásokat, melyeket a képviselőházban 
a középiskolai tanárok ellen intéztek, most újakkal állanak elő ? 
Tudva van s elég bajunk vagyon e miatt, hogy épenséggel nem 
takargatjuk az előforduló hibákat és fogyatkozásokat. Ezt kötelessé
günknek tartottuk s nagy örömünkre szolgál, hogy habár egyesek 
e miatt hátat fordítanak az egész egyesületnek, mások ismét teljesen 
osztoznak nézetünkben és helyeslik álláspontokat.* Azoknak a jó bará
toknak pedig a sajtóban, a kik újjonganak az egyesület bomlása fölött, 
megjegyezzük, hogy az egyesület nem bomlik, hogy azóta is számos 
új taggal gyarapodtunk. Különben nem állunk velük szóba. De Helfy 
képviselő úrnak mondjuk, hogy nagy igazságtalanság volt tőle egy-két 
eset alapján, ha ugyan voltak «esetei», általánosságban ilyenekkel 
vádolni a tanárokat. Egy-két esetet ő máskép is a ministernek tudo
mására juttathat, a nélkül, hogy kárt tenne a tanárságban a közvéle
mény előtt s kárt tenne magában a tanárságban is, elkeserítvén amúgy 
sem rózsás hangulatát.

* Egyik vidéki tanár írja nekünk : «Akárhányszor volt oly czikk a 
Közlönyben, melyre minden tanárnak be kellett volna lépni az egyesületbe, 
pl. legutoljára Beöthy beszéde. Ezt az alkalmat vajmi kevesen ragadták meg. 
A kilépésre azonban jó minden alkalom!»

8*
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

A MATHEMAT1KAI ÉS PHYS1KAI TÁRSULAT VERSENYE.

A Math, és Phys. Társ. választmánya az elmúlt tanév végén a 
középiskolát igen közelről érdeklő' határozatot hozott. Azt határozta, 
hogy ezentúl minden tanév kezdetén a lefolyt évben hazai középiskolákon 
érettségizett tanulókat mathematika-physikai versenyre szólítja fel, s a 
verseny győzteseit 100, illetőleg 50 arany-korona díjjal jutalmazza.

A határozat meghozatalára br. Eötvös Lorándnak, ki a társulat
nak megalkotója és elnöke, m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerré 
történt kineveztetése adott alkalmat. A társulat azzal kívánta meg
örökíteni alapítója iránt érzett háláját, hogy a díjakat br. Eötvös-díj 
czímen adja ki.

A verseny rendezése nem hiú pompa kedvéért történt. A társulat 
saját czéljait kívánta vele szolgálni, mert abban a reményben hozta 
meg határozatát, hogy ezzel a mathematika és physika középiskolai 
tanítását élénkíteni fogja s a fiatal tehetségek felismerésére kedvező 
alkalmat teremt. Nem feledkezett meg a tanárról sem : a versenyben 
győztes tanulók Vili. osztálybeli tanárát s az intézetet hivatalosan érte
síti a verseny eredményéről, a melyről mindenkor jelentést tesz a 
ministeriumnak is. Institutiót kíván ezzel életbe léptetni, mely hivatva 
van a tehetséges tanárra és tanulóra egyformán az illetékes körök 
figyelmét irányítani.

Bár a verseny rendezéséről szóló jelentés jó későn, június 28-án 
került csak a középiskolákhoz —  a határozat június 22-én kelt — , 
az igazgatók buzgalmának köszönhető, valamint a napi sajtó elismerésre 
méltó figyelmének, melylyel a verseny hírét fogadta és közölte, hogy 
a verseny híre eléggé elterjedt.

A határidőül kitűzött szept. 8-ig a versenyben való részvételre 
összesen 67-en jelentkeztek a társulat titkáránál. A verseny két helyen, 
Budapesten és Kolozsvárott tartatott meg olyformán, hogy szept 17-én 
d. u. 2 órakor mindkét helyen ugyanazon tételek hirdettettek ki a 
jelentkezők előtt. Budapesten 51, Kolozsvárott 6 «érett» jelent meg.

A verseny tételei a következők voltak :
Bizonyíttassék be, hogy 2 x  +  3 у  és 9 x 5 у  kifejezések 

X és у  ugyanazon egész számú értékére 17-el oszthatók.
Adva van egy kör és két pont, P  és Q ; szerkesztessék egy 

ebbe a körbe írt derékszögű háromszög, melynek egyik befogója a 
P  ponton, másik befogója a Q ponton megy át. A pontok mily fek
vése zárja ki a megoldás lehetőségét ?

Valamely háromszög oldalai oly számtani haladványt alkotnak, 
melynek különbsége d. A háromszög területe T. Mekkorák a három-
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Új gymn. tanári állás szerveztetett 17, ezek közül öt a fő
városban. Ez alkalommal lehetetlen elhallgatni, hogy ezek közül leg
többet pályázat nélkül töltöttek be, a mi nagy lehangoltságot keltett 
a vidéki tanárok körében. Sok magánlevelet vettünk ez ügyben, telve 
keserű panaszokkal. Az egyik azt írja, hogy évek óta folyamodik, hogy 
a fővárosba kerülhessen, s a ministeriumban még csak a nevére se 
emlékeztek. Kötelességünknek tartottuk ez ügyben értesülést szerezni 
s azt a felvilágosítást nyertük, hogy az idő rövidsége miatt nem tör
tént a pályázatok hirdetése, a mitől ezentúl sem akarnak, ha idő van 
rá, eltérni. Megjegyezzük, hogy nem a megtörtént kinevezéseket bírálták 
levelezőink, hanem a pályázat mellőzését. Mikép tudhatja a kormány, 
kik azok közül, a kik a fővárosba kivánkoznak, a legérdemesebbek, 
ha nem pályázat útján ? Értésünkre esett, hogy ez alkalommal a fő
igazgatóktól se igen kértek tanácsot. Ez alkalommal megpendítjük, nem 
kellene-e a ministeriumban jegyzéket vezetni a fővárosba kívánkozó 
tanárokról. A kinevezésekben nyilatkozó szellemnek, mérhetetlen kihatása 
van a tanárság szellemére. Ha a tanárság tudja, hogy a ministeriumban 
az igazságosság a legfőbb törvény, akkor maga-magát, tudományát, 
állását, munkásságát, az érdemet jobban meg fogja becsülni.

A tornatanítók javadalmazásának rendezése kezdetét vette. 
Három gymn. tornatanító 800 írt fizetéssel szerepel a budgetben.

Zalaegerszeg gymnasiumot kap. Első tétel rá 4000 frt átalány. 
A város 4000 frttal járul az épülethez, melynek telkét is adja. Ezenkívül 
pedig ád évenként 11.000 frtot. Minthogy az állami polgári iskolát meg
szüntetik, mely közel 10.000 írtba kerül évenkint, az államnak csak
80.000 frtot kell költeni az épületre s körülbelül a polgáriskolán 
megtakarított 10.000 írton kívül még évi 4000 frt.

A reáliskolákra vonatkozólag: két igazgató a VII. fiz. oszt. lép. 
Öt új rendes tanári állás (három a fővárosban; 1. a gymn. tételnél 
mondottakat), hét tornatanítói állás rendszeresíttetett.

A felekezeti, törvényhatósági, községi középiskolák segélyezé
sére fölvétetett 282.700 frt (szaporodás 99.242 frt). Csurgó kap 
9600 frtot (tavaly 8600 írt), Miskolcz 10.000 frtot (tavaly 9000 frt), 
Keszthely 6000 frtot (tavaly 4258 frt), Rózsahegy 10.000 Irtot 
(tavaly 9500 frt). Új tételek (tavaly, a szerződés megkötése előtt az 
átalányban szerepeltek) Kis- Újszállás 9000 frt, Mezőtúr 2000 frt, 
Sopron (k. gymn.) 6000 frt, Új-Verbász (közs. fg.) 3000 frt. Egészen 
új tételek: Félegyháza (k. g.) 2000 frt. A gymn. teljessé tétetett. 
Hódmezővásárhely 5000 frt, Pápa 8000 frt. Minthogy azok a segé
lyek nem a szerződésileg megállapított összegeknek felelnek meg, a 
pénzügyi bizottság e tételeket 23.400 frttal emelte, a miből valószínűleg 
Sopron, Félegyháza, Hódmezővásárhely és Pápa részesülnek. Az átalány
ból (26.000 frt) ezek az iskolák részesülnek : Nagy-Körös 3000 frt, 
Szarvas 3000 frt, Székely-Udvarhely 2000 frt, Gyulafehérvár
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3000 frt, Budapest (ág. ev. fg.) 3000 írt, Szatmár 3000 frt, Csik- 
Somlyó 3000 frt, Brassó (r. k. fg.) 3000 frt, Bonyhádi 1000 frt. 
Marad még 4000 frt más intézetekre. Összesen 35 iskola kap segélyt. 
Most szerepel továbbá először a felek. stb. nyugdíjintézet számára 
6000 frt.

Ide tartoznak még az átmeneti kiadások rovatából 60.000 frt 
befektetésekre (tavaly 38.000 frt). A pénzügyi bizottság ezt az összeget 
is 24.000 frttal emelte, melynek részletes alkalmazása nincs föltün
tetve. A budgetben ezek a tételek vannak : Pápa 5000 frt, Csurgó 
4000 frt, Miskolcs 4000 frt, Szász-Sebes 2000 frt, Szepsi-Szent- 
György 12.000 frt, Hódmezővásárhely 8000 frt, Kis-Újszállás 
3000 frt, Szászváros 2000 frt, Sopron 5000 frt, Kolozsvár (unit.) 
3000 frt, Gyulafehérvár 5000 frt, Brassó 4000 frt, Szarvas 
3000 frt. Megjegyzendő, hogy a négy első s utolsó tétel a segély 
folytatását jelenti, a többi új tétel.

Az építkezések rovatában a budapesti Vili. k. gymnasium épüle
tének költsége 450.000 frttal szerepel, a mihez a város 100.000 frttal 
járul. A lugosi gymn. épülete 80.000 írtba fog kerülni, előirányzat ez 
évre 40.000 frt. A zalaegerszegi-ére ugyanannyi, a fehértemplomira
50.000 frt

Az ösztöndíjaknál 16.090 frt, azaz 8000 frttal több, mint 
tavaly irányoztatik elő utazási ösztöndíjakra felsőbb és középisk. tanárok 
és tanárjelöltek számára. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazá
sára is valamivel több jut, t. i. 6000 frt (tavaly 2500 frl).

Középiskolai tanárképzésre mint új tétel 30 ösztöndíj szerepel 
500 írtjával, összesen 15.000 frt. Indokolás: «A középiskolai tanár
képzés terén egyes szakcsoportokból kiképzett tanároknál már is hiány 
mutatkozik, minthogy pedig, mint azt hiteles statistikai adatok bizo
nyítják, főleg a felekezeti középiskolák tanárai között aránylag igen 
nagy számmal vannak olyanok, a kik részben előhaladott koruk, rész
ben teljes szolgálati idejük kitöltése miatt — annál is inkább, mint
hogy nyugdíjra az 1894. évi XXV11. t.-cz. értelmében igényük van — 
tanári működésüktől rövid idő múlva meg fognak válni: ezen hiány, 
ha ennek ellensúlyozásáról gondoskodás nem történik, a közel jövőben 
olyan nagy mérvűvé válhatnék, hogy a tanítás terén fennakadást okoz
hatna. Szükséges tehát ezen veszélynek rendkívüli eszközökkel is elejét 
venni, miért is a tanárképző intézetek rendes ösztöndíján felül átmene
tileg harmincz 500 frtos ösztöndíj előirányozása szükségesnek bizonyul» 
(84. 1.), A rendes ösztöndíjak is ezentúl 500 frtosak lesznek Buda
pesten és 400 frtosak Kolozsvárit.

A pénzügyi bizottság tárgyalásaiból (okt. 23., 24.) kiemeljük a 
következőket: Eötvös Loránd br. vallás- és közokt. minister kijelenti, hogy 
a közoktatásügy állapotáról szóló évi jelentéseket illetőleg meg fogja 
fontolni, nem volna-e lehetséges a rendes évi jelentéseket a költség- 
vetés indokolásaiba fölvenni s inkább nagyobb időközökben adni ki
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szög oldalai és szögei? Ugyanez a feladat megoldandó, ha d =  1 
és T — 6.

A feladatok kitűzése nem kis nehézséggel járt. Ugyanis kétféle 
középiskolánk: a gymnasium s a reáliskola mathematikai tanterve 
között nagy a különbség. Továbbá, a feladat kitűzésénél az érettségi 
vizsgálaton adott tételek irányadók nem igen lehettek. A társulat titkára 
az érettségi s a verseny közötti különbséget úgy fejezte ki, hogy az 
érettségi azt keresi, mennyit tud a tanuló; a verseny pedig azt, 
mire képes.

A kitűzött tételek helyessége mellett bizonyít a verseny eredménye, 
Két versenyző — mind a kettő gymnasista! — mind a három 
tételt megoldotta csaknem kifogástalanul, egy pedig dicséretet aratott. 
Volt még öt dolgozat, melyben legalább az egyik tétel volt helyesen 
megoldva.

A jutalmak kiosztása október 25-én történt, a Math, és Phys, 
Társulat ünnepélyes ülésén, melyen a társulat egyszersmind üdvözölte 
elnökét, mint ministert.

Dr. König Gyula üdvözölte előbb a ministert rövid szavakkal, 
kifejezte a társulat örömét a fölött, hogy a felség őt szemelte ki 
a ministeri székre s üdvözli a társulat nevében, melynek a mai 
nap örömteljes családi ünnepe. A magyar tudomány az Eötvös kineve
zésével gyámság alól szabadult meg, mert olyan vezért kapott, ki a 
tudomány munkásai köréből való s tudja és érzi, hogy mily úton kell 
haladnia. Azt hiszi, hogy tovább is szerencséje lesz a társulatnak őt 
elnöki székében üdvözölhetni. (Lelkes éljenzés.)

Bartoniek Géza társulati titkár tartotta meg ezután a tulajdon- 
képeni üdvözlő beszédet. Részletesen ismertette a minister munkásságát 
a társulat megalakulása körül s érdemeit tudományos eredményekben 
gazdag munkálkodásában. A társulat működése közben elnöke példáját 
követve, kizárta maga köréből a személyes cultust, s ezért nem nyilat
kozott meg hálája már korábban is. Ma ez a hálaérzet okozza, hogy 
a társulat ünnepet ül, mikor elnökét a hazai cultura élén üdvözölheti. 
Ez a hála nemcsak szóbeli üdvözletben, hanem tettekben is meg
nyilatkozik. A mathematikai versenyek díját, melyet a középiskolák 
érettségit tett tanulói számára tűztek ki, a mai nap örömére Eötvös- 
dijnak nevezték el. Átnyújtja a társaság tagjainak díszes albumba 
kötött üdvözlő iratát s kéri, hogy tartsa meg tovább is a társulat 
elnöki tisztét, s ha pihenő órái lesznek, vegyen részt a társulat ügyei
nek vezetésében is.

Báró Eötvös Loránd minister, miután elfoglalta az elnöki széket, 
kijelenti, hogy jól esik neki ez a barátságos indulat. Az örömérzet 
mellett azonban van egy kis fájdalom is, az a fájdalom, melyet az 
az ember érez, a ki elhagyja a megszentelt otthont, melyben nagyra 
nőtt, melyben sokáig dolgozott, s ha később valaha vissza is tér oda, 
csak mint vendég lép a szentelt csarnokba, mert hivatása csakhamar
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tovább szólítja. Nem a nagyravágyás, vagy a hatalom utáni vágy bírta 
őt arra, hogy a ministeri megtisztelő állást elfoglalja, hanem ugyanaz 
a törekvés, mely korábban lelkesítette, hogy hazájának a tudományok 
szolgálatában hasznára lehessen talán fokozottabb mértékben, mint 
eddig; eddig ő maga is dolgozott ásóval és kapával, ezentúl azon lesz, 
hogy egyengethesse az útját azoknak, a kik a tudományos téren 
munkálkodnak. Csakhogy a ministernek nem szabad részrehajlónak 
lenni sem egyének, sem intézmények s tudományos szakok iránt s 
most már 6' sem lehet csupán physikus, hanem munkásságát meg kell 
osztania az összes tudományágak között egyenlően. De jól mondotta 
az előtte szólott, hogy lesznek pihenő órái is. Ezekben a pihenő órák
ban ezután is örömmel fog visszatérni abba a körbe, melyben mindig 
otthon érzi magát. Erről bistosítja a társulat iagjait. Szűnni nem akaró 
éljenzés és taps után kiosztották az Eötvös díjverseny első aranyait.

A beérkezett 29 dolgozat közűi hármat emelt ki különösen a 
bíráló bizottság s javasolta, hogy az első díjat Seidner Mihály losonczi 
gymnasiumi tanulónak (a VIII. osztályban tanára volt: Winter József), 
a második díjat Papp Pálnak, (a VIII. osztályban tanára volt: Eilend 
József) a sárospataki ref. gymnasium tanulójának adják ki. Seidner 
két óra 10 perez, Papp három óra tiz perez alatt oldotta meg mind 
a három tételt. Ezenkívül Kupferschmied József, a budapesti V. kér. 
állami gymnasium tanulója, fejtett meg helyesen két tételt s a bíráló 
bizottság javasolta, hogy dicséretben részesítsék.

Eötvös Loránd báró személyesen adta át a díjukat a jelenvolt 
ifjaknak s különösen felkérte őket, hogy írják meg tanáraiknak a 
mai eseményt s fejezzék ki nekik az ö köszönetét is buzgó taní
tásaikért.

LAPSZEMLE.

Felméri Lajos emlékezete. A «Magyar Tanítóképző» októberi száma 
közli azt az emlékbeszédet, melyet Joó István, a tiszántúli ref. középiskolák 
új felügyelője, az egylet debreczeni nagygyűlésén mondott dr. Felméri Lajos
ról. A beszéd röviden vázolja az elhunyt tudósnak szorosan vett étetrajzi 
adatait s inkább műveit méltatja, főleg a «Neveléstudomány kézikönyvét». 
Ennek egyes mondásait túlzásoknak jelezvén, az egészet azonban melegen 
méltatja. Azt írván róla. hogy egyetlen magyar paedagog sem fejtette ki 
annyi alapossággal, annyi lelkesültséggel és oly helyesen a nemzeti nevelés 
mivoltát, eszközeit és módszerét, mint Felméri Lajos, ki a magyar irodalom
ban mint paedagogiai iró eddig a legjobbat, legkitűnőbbet írta.

Tanárhiány Ausztriában. A bécsi «Zeitschrift für das Realschulwesen* 
f. é. VII. füzetében <A középiskolai tanárhiányról, különösen a modern nyelvi 
szakban» egy igen talpraesett czikk jelent meg, mely valóban megérdemelné, 
hogy nálunk is elolvassák. Először, mert a czikk számbeli adatok alapján 
meggyőzően mutatja ki, hogy a tanárhiány már oda át is meg van, a mi 
szomorú vigasztalásul szolgálhat; másodszor, mert a bajnak több olyan 
okára utal, mely nálunk is létezik. Ilyenek pl., hogy a végzett gymnasiumi
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tanulók, kellő modern-nyelvi előismeretek híján nem léphetnek e szakban 
tanári pályára, a végzett reálisták pedig, kik ezen előismereteknek birtoká
ban vannak, csak pótérettségi révén juthatnak az illető egyetemi facultásra. 
Bénítólag hat az is, hogy az 1884. évi osztrák tanárvizsgálati szabályzat 
értelmében a jelöltnek az anyanyelven (németen) kívül két modern nyelvből 
kell vizsgáznia, a mit azonban a régebbi állapot mintájára egy f. é. min. 
rendelet ismét egy tárgyra volt kénytelen reducálni. A modern philologusok 
szaporítása végett a szerző ajánlja, hogy a nagyobb városokban fennálló 
gymnasiumokban rendkívüli modern-nyelvi tanfolyamokat szervezzenek s ne 
csak a classica-philologusokat, de a modern nyelvészeket is küldjék külföldi 
nyelv-tanulmány utakra.

Cs. és kir. hadtengerészeti akadémia. A <M agyar T engerpart» e czím 
alatt figyelemreméltó czíkket közöl szept. 30-iki számában K ö rö si Sándor 
tollából. Arra az anomáliára mutat rá, hogy az akadémiai fölvételi vizsgálatok 
tisztán az osztrák középiskola tantervéhez vannak mérve s a szerint kérdezik 
a magyar fiút is. Tanár ember legjobban tudja, hogy ez milyen nehézséget 
okoz. A czikk különben rámutat a magyar s az osztrák tanterv különbségeire 
s helyesen mondja, hogy még alaposan vitatkozni lehetne a fölött, melyik 
jobb. Végül azt kívánja, hogy a magyar fiút kérdezzék a fölvételi vizsgálaton 
a törvényszabta magyar tanterv szerint s akkor nem kell majd a magyar 
alapítványi helyekre is osztrákot fölvenni.

VEGYESEK.
Igazgatói kinevezés. «Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére L é v a y  Istvánt, a beszterczebányai főgymnasium helyettes 
igazgatóját, ezen tanintézet rendes igazgatójává kinevezem. Kelt Gödöllőn, 
1894. évi október hó 7-én. Ferenci Jó zse f s. k. B á ró  E ötvös L o rá n d  s. k.»

A szamosújvári gymnasium államosítása. Kinevezések. «A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minister a folyó évi november hó 1-ével állami ellátásba 
veendő s fokozatosan főgymnasiummá fejlesztendő szamosújvári gymnasium- 
hoz dr. M árto n  fi Lajos, N o va k  Antal, N o vá k  Gerő és S zongo tt Kristóf, az 
eddigi iskolafentartó Szamosújvár városa által alkalmazott rendes tanárokat 
ugyancsak rendes tanárokká nevezte ki s dr. M ártonfi Lajost a gymnasium 
ideiglenes vezetésével is megbízta. Továbbá Dömötör János trencséni kir. 
kath. főgymnasiumi rendes tanárt ugyancsak a szamosújvári állami gym- 
nasiumhoz áthelyezte.» (49S03. sz. okt. 17.).

Az első egyetemi ref. theologiai facultas. Az erdélyi ref. egyházkerület 
a jövő tanévvel kívánja megnyitni a ref. theol. facultást, mely a kolozsvári 
tudomány-egyetemmel kapcsolatosnak van tervezve. Az új facultás épülete 
már javában készül a külmagyar-utczában s november 4-én tartják a 
koszorú-ünnepélyt és az alapkő letételét.

A felekezeti középiskolák segélyének emelése. A képviselőház pénzügyi 
bizottságában nagyon jó hangulat uralkodott az autonom középiskolák iránt. 
Ismertettük a budget-javaslatot, mely a felekezeti s községi középiskolák
nak segély czímén 282.700 frtot, befektetések czímén pedig 6U.000 frtot irány
zott elé. Úgy látszik azonban, hogy e két czímén 47.400 fr tta l  többet fognak  
kapni. A pénzügyi bizottság szerdai ülése ugyanis jobb dotálást sürgetett s 
a pénzügyi minister hozzájárulásával a segélyek összegét 23.400 frttal, a 
befektetéseket pedig 24.000 frttal emelte. Voltak, a kik még többet szerettek 
volna adni, de ennyiben állapodtak meg, a mennyi a kormány nyilatkozata 
szerint is szükséges, hogy az elvállalt kötelezettségeknek meg lehessen 
felelni. Nincs kétség, hogy a képviselőház meg is fogja szavazni.
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A felekezeti s községi tanárok nyugdij-ügye végre biztos dűlőre jutott. 
Nemcsak hogy a budgetbe föl van véve az új intézmény államsegélye, hanem 
a ministerium már meg is kezdette az illető törvény végrehajtását. A magyar 
tanárságnak egy régi baja nyer ezzel szerencsés orvoslást, a mi bizonyára 
nem csak a tanári pályára nézve jelez új korszakot, hanem nagy hasznára 
lesz általában a magyar közoktatásnak is. Van tehát okunk, hogy lelkes 
örömmel üdvözöljük mindannyian s hogy hálásan emlékezzünk arról a 
férfiúról, ki a legméltányosabb törvény megteremtője volt. Százan és 
százan a középiskola érdemes munkásai fogják élvezni az intézmény jótéte
ményét ; de jelentékeny azoknak száma is, kik ma az állam kenyerén szol
gálják ugyanazt az ügyet, melynek szolgálatában éveket töltöttek másutt s 
most őszülő fejjel kétség közt gondoltak a munka-képtelenség sötét napjaira. 
Az új törvény eloszlatja az ő kétségöket is. mert amaz éveik, melyeket 
24 éves korukon túl, mint okleveles tanárok töltöttek valamely felekezet 
vagy község iskolájában, immár beszámíttatnak a nyugdíjba. Ezt biztosítja 
számukra a törvény 13. §-a. A megszorítás csak annyi, hogy a 11. §. rendel
kezése szerint hat évig nem lehet még nyugdíjba menniök csupán azon a 
czímen, hogy a 30 szolgálati évet betöltötték. Azt pedig, hogy a múltra 
nézve a 24 éves életkor előtti szolgálat be nem számítható, a 9. §. szabja meg.

Igazgatók mozgalma. Az állami s kir. katb. középiskolák igazgatói 
október 27-én értekezletre gyűltek össze a budapesti V. kér. állami főreál
iskolában. A tavaszszal megindult mozgalom folytatása volt ez. Már akkor 
memorandumot nyújtottak be fizetősök javítása ügyében s minthogy hely
zetüket nem igen változtatja az új budget-javaslat sem, a mely mindössze 
is csak négy vidéki igazgatónak biztosít előlépést a VIII. fizetési osztályból 
a VII.-be: az újabb kérelmezést tűzték ki czélul e második értekezletnek, 
melyet dr. Gerevich Emil kassai áll. főreáliskolai igazgató hívott össze. 
Lapunk hamarább kikerül a sajtó alól, semhogy a gyűlés lefolyásáról már 
e számban tudósíthatna. Nagyon természetes, hogy legőszintébb érdeklődésünk 
s rokonszenvünk kisér minden olyan jogos törekvést, mely a középiskolai 
tanárság anyagi helyzetének javítását czélozza. Az igazgatók értekezletét 
annál nagyobb örömmel üdvözöljük, mert tudomásunkra jutott, hogy az 
igazgatók — igen helyesen — ez alkalommal nemcsak a maguk baját 
panaszolják, hanem élve az alkalommal, midőn a közokt. minister úr előtt 
megjelennek, az egész tanárság anyagi helyzetének áldástalan voltát tárják 
majd föl előtte. Kérik az igazgatói pótlékot, kérik a fővárosi tanárok számára 
a drágasági pótlékot, kérik a tanárok egy részének a VII. fizetés-osztályba 
kinevezését. Ha nem lesz is azonnal sikere minden kérésüknek, mégis elő
készítik a jövőt. Egyébaránt úgy vagyunk értesülve, hogy ministeriumunk 
eredeti budget-tervezetében csakugyan benne volt az igazgatói pótlékok intéz
ménye is, a mi tehát csak financziális okokon törhetett meg. Hírlik külön
ben az is, hogy a mi sérelem' talán egyes idősebb igazgatókon esett, azt 
személyi pótlék czímén szándékoznak orvosolni.

Jó a rosszban. A tanárhiánynak — melyet legalább a modern nyel
vekre nézve már hivatalosan sem titkolnak — megvan az a jó oldala is, 
hogy segít megtörni az iskolában a, felekezeti exclusivitást. Mert a mely 
szakokban még nem is épen égető a hiány, baj van a felekezetek szerinti 
arányban. Ha tudniillik van is az állást elfoglalni kész tanár, egy szakban 
sem lehet már nagyon válogatni s megesik, hogy épen olyan felekezetű 
nincs, a milyen a tanárt kereső iskola. Tudunk pl. esetet, hogy kir. kath. 
iskolához legalább ideiglenesen protestáns tanárt kellett kinevezni. Engedni 
kénytelenek a protestánsok is. Az elven tehát, melyet a conservativismus 
oly szívósan tartott, rést ütött a kényszer. S ez helyesen van így ma, a 
szabadelvűség korában. Embert és munkaerőt keressünk az iskolának a szó 
legnemesebb értelmében, ne a felekezetiség legyen a főkérdés. Szívesen lát
juk. hogy az elv megingott s bízunk benne, hogy a szokás üt majd rajta akkora 
rést, a mekkora a közoktatás javára épen kell.



113

Felvétel évközben. Az elkésve jelentkező tanulókat eddig az igazgató
nak tudvalevőleg csak nyolcz napon belül, a főigazgatónak csak két hónapon 
belül volt szabad fölvennie. A ki később jött, annak a ministeriumhoz 
kellett folyamodnia. Ezentúl másképen lesz. Az évközben való fölvétel álta
lában a főigazgatóra bízatott. Az okos decentralisálásra volna még több 
hasonló tárgy is.

Tanulmány-csere. A gymnasiumok görög nélküli cursusában — mint 
értesülünk — nagyon helyes új intézkedés történt. A ki a görög-helyettes 
tárgyak tanulásától át akar térni a görögre vagy viszont, annak nem kell 
többé a ministeriumhoz fordulnia. Az engedélyt maga a tanári testület 
fogja megadhatni, a mely bizonyára leghivatottabb is határozni a növendék 
tanulmányi ügyeiben.

Jubiláló igazgató. Uj-Verbászon meleg ovatióban részesítették K o va lszky  
Lajos gymn. igazgatót, ki ez évben érte meg tanárkodásának századnegyes 
fordulóját. A jubiláris ünnepélyben a város és környék értelmisége is szép 
számmal vett részt s az ünnepelt több emléktárgyat is kapott. Nagy örömet 
keltett dr. Platz Bonifácz főigazgatónak meleg hangú átirata is, mely a 
nehéz pályán szerzett érdemeket méltányolta.

Három ref. gymnasium kiegészítése. A nagykúnsági ev. ref középiskolák 
ügye szép lendületnek örvend, szerencsés ellentétéül a 80-as évek állapotainak. 
Az egyházmegye akkor még egy erős főgymnasiummá akarta egyesíteni a 
Nagykúnság három gymnasiumát s ime ma már külön-külön is főgymnasium 
mind a három. — A m ezőtúri, melynek 1889-ben emeltek 120,000 frtos 
díszes épületet, az idén már mint teljes főgymnasium kezdte meg a tanévet. 
284 tanulóval. — A kis-ú jszá llási. mely csak ez idén kapott 100,000 frtos 
új hajlékot, szintén most nyitotta meg a VIII. osztályt. Tanulóinak száma 190. 
— A karczagi iskola meg ugyanezen az úton halad. Uj épületében, mely
60.000 írtba került, megnyílt az ötödik osztály. A tanulók létszáma 160. 
Mindhárom főgymnasium nagyon régi már. A mezőtúri több mint három
százados, a karczagi több mint másfélszázados, a kis-újszállási szintén száza
dos múlttal dicsekszik.

Gymnasium és reáliskola. Hogy ez a két testvér milyen egyforma gon
dozásban részesül, azt a budget-javaslat is jellemző példával illustrálja,. Az 
állam gymnasiumot akar állítani a budapesti Józsefvárosban s noha ez az 
iskola tulajdonképen még meg sincs, emelendő épületére van már 450 000 frt. 
Az állam ki tudott rá eszközölni a fővárostól 100.000 frt segélyt, maga pedig
350.000 frtot állított be jövő évi budgetjébe. Szinte öröm fog el, ha csak rá 
is gondolunk, hogy milyen pompás iskolát lehet építeni egy fél millióból. 
Ez az érem egyik oldala. Kár. hogy másik is van. Ugyancsak Budapesten, 
a Terézvárosban öt éve áll már fönn egy állami reáliskola, melyben az 
ötödik osztály megnyitásával már a főreáliskolává fejlesztés is megkezdődött. 
Ez az iskola kilencz osztályával most két alkalmatlan és drága bérházban 
van elhelyezve, de ha Isten megsegít, lesz még harmadik bérháza is, mert 
hiszen két esztendő alatt bizonyosan kinő a kettőből, — a költségvetésben 
pedig nem lehetett az építkezésről gondoskodni, mert hát hiába : az állam 
szegény, nem jut rá pénze. Persze a Józsefváros főreáliskolájának díszes 
hajléka van, a születendő testvér ott csak szégyenkezhetnék zsellér módban ; 
míg a Terézvárosnak csak egyetlen középiskolája van, örülhet az annak, 
akármilyen házakban találja is.

Az olympiai játékok felélesztése. Röviden megemlékeztünk annak idejé
ben azon nemzetközi athletikai congressusról, melyet a párisi Union kezde
ményezésére június 2-ik felében Párisban tartottak meg. E congressus ered
ményei, mint annak Értesítőjében a «Bulletin du Comité International 
des Jeux Olympiques*-ben olvassuk ép oly fontosak, mint általános érdekűek.
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A szigorúan vett szakelőadásokon és határozatokon kívül, legnagyobb hord- 
erővel bír a görög követ meghívása folytán hozott azon határozat, hogy a z  
o ly m p ia i já té k o k  v is s z a á l l í t ta tn a k  s  első  ízb en  m á r  1896-ban A th én b en  
fo g n a k  m e g ta r ta tn i, még pedig a görög királyi család védnöksége alatt. 
Az e czélra alakult nemzetközi bizottság lelke az örökké tevékeny P ie rre  
de C oubertin  báró, ki körül a következő országok képviselői sorakoznak : 
Görögország, Francziaország, Oroszország. Ausztrália, Angolország, Olaszország, 
Belgium, az Egyesült Államok, Argentinia, Svédország, Magyarország és 
Csehország. — Németország és Ausztria távolmaradása feltűnő. Magyar- 
országot a nemzetközi előkészítő-bizottságban K e m é n y  Ferencz egri reál
iskolai igazgató képviseli.

Görögország vendégeinek fogadtatására máris készül, az egész sajtó 
lelkesedéssel és köszönettel van eltelve a párisi congressus iránt a hozott 
határozatért s <Asty* a kormány félhivatalos lapja az elragadtatás hangján 
czikkezik a fenkölt eszméről s annak megvalósításáról a közel jövőben.

Mindenesetre kívánatosnak tartjuk, hogy a millenniumi évbe eső e 
nagy nemzetközi ünnepélyen Magyarország is minél méltóbban legyen kép
viselve. De e végből a kormány erkölcsi és anyagi támogatásán kívül szük
séges az is, hogy a hazai sport-egyesületek idejekorán foglalkozzanak az 
eszmével és készüljenek a dologra.

S itt egy igen fontos körülményre utalunk : a millenniumi kiállításnak, 
illetve a testi nevelésre és a sportra vonatkozó részének (congressusok, 
versenyek, szakkiállítás) ö sszeka p cso lá sá ra  görögországi kirándulással az 
olympiai játékokhoz. Ennek megvalósítása érdekében az illetékes köröknek 
idejekorán, tehát már most, mindent el kellene követniük, pl. olyformán. 
hogy a versenyek nálunk tavaszszal vagy nyáron, Görögországban őszszel 
(szept.—okt.) tartassanak meg, a mi teljes összhangban van az éghajlati 
viszonyokkal is. A részletes programmot, mihelyt az meg lesz állapítva, 
olvasóinkkal meg fogjuk ismertetni.

Tanárhiány Szabadkán. Mint írják, a szabadkai főgymnasiutn tanárainak 
csöppet sem irigylendő most a helyzetök. De még a szülőké sem. A taná
rokra baj, hogy ketten-ketten kénytelenek egy hiányzó harmadikat pótolni; 
a szülők meg azon aggódhatnak, hogy fiaik vájjon nem maradnak-e hátra 
tanulmányaikban a tanárhiány miatt. A városnak az a törekvése, ugyanis 
hogy iskoláját a kegyesrendieknek adhassa át, megtermetté gyümölcsét. Mert 
azt remélik, hogy az átadás mégis csak meglesz, nem akarnak rendes taná
rokat választani, a bizonytalan jövőjű helyettességre meg nem találnak 
aspiránst. Mint írják, négy tanár hiányzik. Lélekemelő látvány valóban !

Tanulók lapja. E czím alatt dr. Bwpp Kornél bpesti főgymnasiumi 
tanár lapot szerkeszt, mely kéthetenként (minden hó 1-én és 15-én) jelenik 
meg. Nemcsak ismeretterjesztő czikkeket közöl, hanem komoly czélzatú játé
kokat s talányokat is. Ad továbbá feladatokat a különböző tantárgyak 
köréből is, melyeknek kidolgozására és megfejtésére jutalmakkal s a név 
kinyomatásával serkenti a fiatalságot. A komoly törekvésű folyóirat előfizetési 
ára negyedévre 60 kr. A szerkesztőség IX. kér. Imre utcza 9. sz. alatt van.

Pályázat. A szamosújvári m. kir. áll. gymn. betöltendő rendes iskola
szolgai állomásra, (decz. 31.).

Halálozás. Szakács Mózes, a székely-udvarhelyi ref. főgymnasium 
elassika-philologus tanára, meghalt 66 éves korában. Az erősen hazafias 
szellemű, bő tapasztalatú s lankadatlan buzgalmú öreg tanárok díszes gárdá
jának egyik érdemes tagja volt, a ki nemcsak a tanítást, hanem a nevelést 
s jellemképzést és egyik főkötelességnek ismerte. A hatvanas évek végéig a 
budapesti ref. főgymnasiumban tanárkodon, akkor került Székely-Udvarhelyre, 
a hol köztiszteletet vívott ki. Özvegye s két árvája maradt.
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

Pótlás az 1893/94-ik tanévi középiskolai programm-értekezések 
lajstromához :

(1. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlöny XXVIII. évf. 1. szám, 57. s kk. 11.).

A czél Jó zse f:  A török hódítás okai Magyarországon a XVI. században. 
— Mezó'túri ev. ref. fó'gymnasium, 1—69.

Hantz Jenő : Az izom-működés befolyása lelki életünkre. — Szatmári 
ev. ref. főgymnasium, 3—16.

Pallagi Gyula: A Fourier-féle sorok összetartásának criteriumairól. — 
Iíis-újszállási ev. ref. fó'gymnasium, 3—51.

Szabados Ede: A költészet viszonya a többi művészetekhez. — Szatmári 
ev. ref. fó'gymnasium, 17—31.

NYILATKOZAT.

«Közöny» czímű, tendentiájában több oldalról félremagyarázott czikkem 
helyes megítéléséhez talán hozzájárulok annak megemlítésével, hogy az be
vezetőnek volt szánva egy hosszabb czikksorozathoz, melynek során utalok 
— mint a közöny egyik ellenszerére —• a Tanáregyesület azon alapszabály
tervezetére, a melyet az idei közgyűlésnek kellett volna tárgyalnia s a mely 
decentralisatiós irányzatával meggyőződésem szerint hivatva van az egye
sületi életet, a tömörülés és lelkes munka eszméjét minden rétegében a 
tanárságnak általánossá és kedveltté tenni. E sorozat első czikkét, épen a 
sokat kifogásolt «Közöny»-t, a tátrafüredi gyűlés határozatképtelenségének 
benyomása alatt írtam. Elfogott az a szomorító, leverő érzés, a mely min
den egy eszméért erősen lelkesedni tudó embert meglep, a mikor látja, mint 
törik meg az eszme az embereken, mint eseng örökké a valóság az eszményért 
s mint tágul köztük mégis mindjobban egy áthidalhatatlan árok. Szerfelett 
elkeserített, hogy épen a czéljaiban legideálisabb testület nem bírja külső 
érintkezésében a helyes alapot megtalálni, de sőt — úgy látszik — még 
kedvet sem mutat az érintkezés fen tartásához. Ennek okait keresve, toliamat 
talán kelleténél jobban megnyomtam, a mit nem magamért sajnálok, mert 
én jóeleve tisztában voltam azzal, hogy hálátlan szerepre vállalkozom, hanem 
azért, mert akaratlanul, czélommal épen ellenkezőleg, majdnem az egyesület
nek ártottam, ha nem is közvetetlenül czikkemmel, de azzal, hogy fegyvert 
adtam benne az elégedetlenek kezébe s azzal, hogy a czikket egy napilap 
hasábjain a nagy közönség elé terelték, a mely elé, mint a tanárság belügye, 
természetesen legkevésbbé sem volt szánva.

Az elégedetlenek satisfactiót kértek. Nem tudom, teljesebbé teszem-e 
a választmány nyújtotta elégtételt azzal, ha az egyesületből kilépek: ez meg-
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történt. Lelkesedéssel sorakoztam annak idején a tagok közé, munkálkodtam 
javán becsületesen, szerény tehetségem szerint, s elhagyom most — beval
lom — némi csalódással, de mégis annak biztos tudatában, hogy az az 
eszme, hogy bajaink okának egy részét necsak magunkon kívül, hanem 
magunkban is keressük, egyszer még majd fog nálam hivatottabb és szeren
csésebb hangoztatóra is találni.

A mi a czikk tartalmát illeti, feleslegesnek tartok minden magyarázgatást. 
Minden higgadt olvasó magától is rájön, hogy rosszindulat nem beszél így ; 
az ügyért való lelkesedést talán sikerült minden sorba beleöntenem. Kész
ségesen bevallom azonban, hogy a mai compromissum-világnak azon írás
módjáért, mely az élesebb gondolatnak már megszülemlése pillanatában letöri 
hegyét: nem lelkesülök. Eró'sen írtam, tudom. Adja az ég, hogy színeim — 
mint szememre vetették — túlsötétek legyenek. Részemről ünnepélyesen 
kinyilatkoztatom, hogy azt, hogy tényleg tévedtem légyen, a magyar tanár
ság érdekében senki sem óhajtja igazabban nálamnál.

Budapesten, 1894. október 24.
Dr. Schack Ш1а.

T a r t a l o m :  Budapest és az állam. L. M. — Költségvetés. — Közoktatásügy: 
Mathematikai és Physikai társulat versenye. — Lapszemle. —  Vegyesek. 
—  Irodalmi Értesítő. —  Nyilatkozat. Dr. Schack Béla.

Egyesült magyarhoni üveggyárak részvény-társaság.

LegjHiányosabb és legkiválóbb minőségű

üveg- és porczellánárúk
a  t á r s a s á g  k i l e n c z  g y á r á b ó l

l e g i z l é s e s e b b  k i v i t e l b e n ,  m in d e n  i g é n y n e k  m e g f e l e l ő  d ú s  
v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k .

E'öraktár :
VI. kér. Nagymező-utcza 8. szám.

kiókraktárab::
VI., A ndrássy-ú t 4 3 . sz. V II., D ohán y-u tcza  2. sz.

A társulat tulajdonát képező herendi porczellángyár főraktára 
VI. kér. Ándrássy-út 43. sz.

Pontos kiszolgálás. — A legcsekélyebb vásárlás is házhoz szállíttatik.

KORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA,
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet’körút 9—II. AleXitllderlSeriiiit V. kér. állami föreáliskola.

A TANÁRSÁG ÜGYE AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉSBEN.

Nagy várakozással néztünk az idei költsggj^js elé. Kiváncsiak 
voltunk megtudni, mit te s z  a k ö z o k t a t á s m i n i s t e r ü n k ,  
báró Eötvös Józsefnek a fia, volt collegánk, jó idő óth az első igazi 
szakember a maga ressortja élén.

Sokat vártunk tőle. Ismertük nézeteit a tanárságról. Az egységes 
középiskola ügyében tartott ministeri értekezleten nyíltan kimondta, 
hogy a középiskolai reform kérdésében fődolog a jő tanár, még a jó 
rendszernél is fontosabb, azért a tanárképzésre kell főgondunknak 
lenni. A tanárképzésen azonban n e m csa k  a  ta n á r o k n a k  a z  egyetem en  
'Való k ik é p zé sé t é r te tte , h a n em  o ly a n  in té zked éseke t is , m e ly e k  a  m á r  
té n y le g  m ű kö d ő  ta n á r o k  erkö lcsi és a n y a g i tá m o g a tá sa  á lta l e re jü k e t  
és képességüket fe jle s zszé k . le lkesed ésü ke t m in d ig  ébren  ta r tsá k . (Tanár- 
egyesületi Közlöny XXV. évf. 531 lap.) 1891-ik évi rectori beszédé
ben ismét: «A tudománynak ép úgy életföltétele a fényűzés, mint a 
művészetnek; az egyikben, mint a másikban csak az ér valamit, a 
mi a soron felül áll. Szükségletét, nem lehet és nem szabad a taka
rékos államháztartásnak rendes mértéke szerint kiszabni*. « V á rh a t
ju k - e  a d d ig , hogy k iv á ló  tehetségű  i f jú i n k  . . . aggoda lom  n é lk ü l  lé p 
je n e k  a  ta n á r i  p á ly á r a , m e lyen  a  b o ld ogu láshoz o ly  kevés a  re m én y , 
m in t  a so rs já tékb a n , m e lyb en  n a g yo n  r i tk a  a  n y e rő szá m  /»

Szép szavak ezek. Mindnyájunk leikéből vannak véve, mindnyá
junk közös véleményét és hangulatát fejezik ki. így lelkűnkből csak 
tanárember vehette a szavakat.

Nem azért lelkesedünk mi a fönt idézett szavakért, mert kenyérrel, 
jobb anyagi helyzettel kecsegtetnek bennünket, szegény munkásembereket. 
Örülünk ennek is, és talán nem is lehet ezt nekünk rossz néven venni. 
Hanem onnan van lelkesedésünk, mert azok a szavak a  k ö zo k ta tá s-  
ü g y i p o li t ik a  egyik főkérdésének tartják a tanárképzésnek, s evvel 
együtt a tanárok anyagi és erkölcsi fölemelésének ügyét. E szavakkal 
ki van ragadva helyzetünk jobbításának ügye abból a kicsinyes, sub- 
jectiv felfogásból, mely szerint: adni kell a szegény tanároknak is

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 9
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egy kis fizetésjavítást, hiszen ők is derék emberek, megérdemlik. 
E szavakban ki van mondva, hogy a tanárok helyzetén való javítás 
kérdése nem valamely jószívű minister könyörületességétől van függővé 
téve, hanem az fontos politikai szükség. E szavak szerint nem arról 
van szó, hogy a tanárok anyagi bajain segítsünk, hanem arról, hogy 
segítsünk közoktatásügyünkön. Eötvös József szelleméhez méltó, mély 
felfogása ez a tanárság ügyének.

Nem csoda hát, ha valóságos lázas kíváncsiság fogott el ben
nünket, hogy vájjon mit tesz hát a tanárság érdekében azon férfiú, 
a ki az említett szavakat mondta. Nem vártunk lehetetlenségeket, 
mert hiszen a tavalyi fizetésrendezés megszabta — fájdalom elég 
szükmarkúan! — a kereteket, a melyek közt az új minister mozoghat. 
E kereteken belül azonban meglehetős szabad kezet hagyott a minister 
jóakaratának a tanárok irányában. Meg van ígérve — fájdalom, tör
vényileg ez sincs biztosítva ! —  hogy tíz esztendő múlva a tanároknak 
fele a VIII., a második fele pedig a IX. fizetési osztályba jön. Hogy 
azonban az egyes években milyen arányban történjék az előléptetés, 
az a ministerium eldöntésére van bízva. És itt vártuk leginkább 
ezúttal, hogy új ministerünknek a tanárság helyzetéről való fölfogása 
már az idei költségvetésben is érvényesülni fog.

Fájdalommal kell constatálnunk, hogy csalódtunk. Nem akarunk 
vádat emelni senki ellen, legkevésbbé ministerünk ellen. Rendíthetetlenül 
bízunk benne, az ő jóakaratában, államférfiúi belátásában. Hiszszük, 
nem rajta múlt. hogy a személyi kiadások ránk nézve oly szükmarkúan 
ütöttek ki, Tudjuk, hogy nemcsak közoktás és közoktatási minister 
van a világon. De akárki vagy akármi volt e kedvezőtlen előirányzat 
oka, a fájdalom érzését szívünkben el nem nyomhatjuk. Sőt aggoda
lomra is volna okunk közoktatásunk s egyáltalán nemzeti közművelő
désünk jövője miatt, ha nem bíznánk vezetőjében. Ez a bizodalom 
újra föltámasztja szívünkben azt a reményt, hogy egyszer majd csak 
fölvirrad nemzeti közművelődésünknek s ezzel a közoktatásügynek és 
a tanárság ügyének a napja is nemzeti politikánkban. Tehát reméljünk 
tovább ! Nagy szükségünk van rá.

A fájdalom érzete nem fog bennünket igazságtalanságra ragadni 
jelenlegi költségvetésünk előirányzatával szemben. Szívesen elismerjük, 
hogy haladást látunk benne, bár a haladás aránya a culturalis czélokra 
fordítandó költségek tekintetében nem igen múlja felül az előző év 
arányszámát. Az 1894. évi -j- 815.600 frt, az 1895. évi +  907.629 frt. 
Ez az eredmény tehát eredmény ugyan, a melynek szintén örülnünk 
kell, de korántsem mondható fényesnek.

Minket azonban e számbeli chablonszerü haladásnál jobban 
érdekel az a kérdés: hogy meg vannak-e testesítve jelenlegi ministe
rünknek a tanárságra vonatkozó ismert szép elvei a költségvetésben ? 
Benne van-e a tanárság anyagi és erkölcsi támogatása? Csak kis 
részben. Ez a szigorúan objectiv felelet.
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Van egy pár tétel, melyben határozottan Eötvösre ismerünk. 
Ilyenek: tíz számfeletti rendes tanári állás szervezése, hogy tíz tanár 
évenkint tisztán tudományának élhessen; harmincz 500 frtos tanár
képző ösztöndíj létesítése S a már meglevőknek is 500 frtra való föl
emelése, hogy az ifjúság a tanári pályára vonassák, azon tisztán tanul
mányainak élhessen, s ez által a már is hivatalosan constatált tanár
hiányon lehetőleg segíttessék. Örvendetes jelenség az is. hogy 40 állami 
középiskolában mindössze 21 helyettes tanár van alkalmazva.

Különös figyelemreméltó a két előbbi intézkedés. Mind a kettő 
új, tisztán az Eötvös alkotása. Mind a kettő oda czéloz, hogy a 
tanárság szellemi niveavja emelkedjék. Oda czéloz ministerünknek a 
pénzügyi bizottság előtt tett ama kijelentése is, hogy a tanárképzés 
előmozdítása czéljából internaiust szándékozik létesíteni Helyes mind. 
A magyar tanárság szellemi niveauja kétségkívül emelkedett eddig is ; 
de nem hiszszük, hogy ez az emelkedés fölülmúlná az átlagos köz- 
művelődési niveau emelkedését, különösen nem hiszszük. hogy a mos
tani niveaun már megállapodhatunk.

De fogunk-e ezekkel az ösztöndíjakkal czélt érni ? Mindenek
előtt alig hiszszük, hogy sok olyan egyetemi hallgató akadjon, 
a ki pályájának az elejét tekintené, nem pedig a végét. A fiatal 
emberrel veleszületett nagyratörő szellem rendszerint nem azt kutatja, 
mily könnyen és mily hamar lehet valamely pályán kenyérhez jutni, 
hanem inkább azt, hogy mennyire lehet rajta vinni. Általában tehát 
nem sokat fog az ösztöndíj a tanári pályára édesgetni, annál kevésbbé, 
mert mikor pályát választ, igen kevéssé van tisztában leendő pályája 
belügyeivel. Mind az által föl kell tennünk, hogy lesz, a kit a szép 
ösztöndíj fog a tanári pályára vonzani. Kik lesznek azok ? Szegény 
ördögök, a kiknek nagyobb a szegénységük, mint hivatásuk; de a kik 
sem a tanárhiáuyt nem fogják megszüntetni, sem pedig a tanárság 
szellemi niveauját nem fogják nagyon emelni. Az ösztöndíj csakis 
arra való, a mire a minister is első sorban szánta, t. i. a tanárság 
szakműveltségének emelésére. A tanárhiányon aligha fog segíteni.

Az ösztöndíjakkal nem szabad kibújni akarni ama fontosabb 
kötelesség alól, hogy a magyar államnak emelnie kell a magyar 
tanárság anyagi és erkölcsi jólétét, ha azt nem akarja, hogy romlásba 
döntse a magyar közoktatás ügyét s ezzel a magyar közművelődést. 
Ezzel kell és csakis ezzel lehet édesgetni az ifjúságot a tanári pályára.

Nem akarunk túlozni. Fejlődött közoktatásügyünk is, emelkedett 
nemzeti műveltségünk is az utolsó negyedszázad alatt. De a kinek 
van érzéke culturális kérdések iránt, be kell látnia, hogy szellemi 
műveltségünk fejlődése nem tartott lépést anyagi jólétünk fejlődésével. 
Elmaradt tőle. Szegények vagyunk, de mégis gazdagabbak, mint művel
tek. A ki ezt rendjén való dolognak találja; a ki azt vallja, hogy 
csak zsebünk legyen tele, lelkünk ha üres marad sem baj ; azzal nem 
vitatkozunk. De hogy ily fölfogással Magyarországot nemcsak nagygyá
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nem fogjuk tenni, hanem hogy nemzeti erejét annyira sem fogjuk 
kifejleszteni, hogy a velünk egy fedél alatt élő nemzetiségekkel sike
resen megállja helyét: azt nem mi mondjuk, hanem a magyar szellem 
legnagyobb képviselői, egy Széchenyi, Eötvös József, Kemény Zsigmond 
és mások.

Műveltségünk kérdése ránk nézve létkérdés, Vagyon nélkül a 
műveltség sem fejlődhetik ki, jól tudjuk; de egymagokban tengernyi 
kincseink sem fognak bennünket megvédeni a megsemmisüléstől. A 
közművelődés pedig jórészt egy müveit középosztálytól, az ú. n. 
intelligentiától függ. Ez a culturális élet egyik legfontosabb tényezője, 
az egész élet talaja, a fogyasztó közönség. Az intelligentia nevelése 
pedig a középiskolai tanárság föladata. íme a tanárságnak, s egyálta
lán a közoktatás ügyének közművelődési szerepe, politikai fontossága.

Idei költségvetésünk nem tulajdonít ily nagy fontosságot a 
tanárok működésének, mert meglehetősen elhanyagolja ügyöket azon 
kereten belül is, melyet számukra a tavalyi fizetésrendezési törvény 
megszabott. Pedig az a törvény is mostoha irántunk nagyon. Nem is 
kötöttünk vele békét, csak fegyver-szünetet, s addig nem is szabad 
megnyugodnunk sorsunkban, míg olyan helyet nem vívtunk ki a 
magyar tanárság részére kormányzásunk tényezői közt, mely méltó — 
nem hozzánk, hanem a magyar nemzeti közművelődés ügyéhez.

Ösztöndíjakkal, tanárvizsgálati szabályzatokkal, a tanárképzés 
egyetemi rendezésével mindenesetre előmozdítjuk a tanárság s z a k k é p 
zettségét. De nagyon csalódnék, a ki azt hinné, hogy ezzel megoldotta 
a tanárság kérdését. Sőt minél több készültséget kívánunk a közép
iskolai tanártól, annál jobban elriasztjuk e pályáról az ifjúságot, mert 
annál nagyobb aránytalanságot fog látni a végzett munka és a vele 
járó haszon közt. A  ta n á r sá g  kérdése n e m  tis z tá n , és tá n  nem , is  
a n n y ir a  tu d o m á n y o s  p a e d a g o g ia i k é rd és , m in t  in k á b b  so c iá lis  baj. 
Nagy készültséget, valóságos művészi lelket kívánó foglalkozást rónak 
ránk, megfelelő erkölcsi és anyagi jutalom nélkül. Nagy a munka, 
kicsi a haszna. Ez a baj. Innen ered igen sok más bajunk. Innen 
van, hogy a vagyonosabb és műveltebb család a legritkább esetben 
adja gyermekét a tanári pályára; innen van, hogy a tanárok egy része 
a szegényes viszonyok közt képzett munkás, de sok tekintetben egy
oldalú, az életben érvényesülni nem tudó, sokszor dissonans lelkű 
emberré válik. A társadalom nem tudja méltányolni tudományát, tár
sadalmi erényein meg nincs mit méltányolni; azért aztán olyan képet 
alkot magának a magyar tanárságról és az ügyről, melyet az képvisel, 
hogy bizony nem válik hasznára a közművelődés ügyének. Kívánatossá 
kell tenni e pályát ép úgy, mint a jogi, orvosi vagy technikai pályát, 
sőt még jobban; akkor aztán majd fölkeresik a jobb családok gyer
mekei is ; akkor aztán minden tekintetben intelligens, lelkes és tekin
télyes tanáraink lesznek; akkor aztán megváltozik a magyar intelligentia 
véleménye is a tudományról, tudósokról és műveltségről; akkor aztán
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lehet virágzó nemzeti culturánk, ha más téren is megteszszük köteles
ségünket.

Ezt a fölfogást nem látjuk idei költségvetésünkben még olyan 
mértékben sem, mint a hogy látni lehetne. Sőt mintha csorbát ejtene 
jogainkon. Tavaly a tanárok egy harmada a Vili. fizetési osztályba 
került, az idén egygyel se jött bele több, mint a létszám harmadrésze. 
Ott vagyunk, a hol voltunk. Pedig tíz év múlva — a mint volt minis- 
terünk a ministerium nevében megígérte — a létszám felének bele 
kellene jutnia a VIII. fizetési osztályba. Minden évben ki kellene hát 
nevezni a létszámnak l/e0-ad részét, vagyis az idén még legalább 
nyolcz tanárt kellett volna kinevezni a VIII. fizetési osztályba. Mért 
maradt el ez a kinevezés? Takarékosság szempontjából tán az utolsó 
esztendőben akarják kinevezni a még hátralevő b^-odrészt? Vagy 
egyáltalán nem úgy lesz, mint mi hittük ?

Szóval az idei költségvetés bennünket e tekintetben meg nem 
nyugtat, sem annak bizottsági tárgyalása. A megnyugtatást a képviselő
házi tárgyalások alkalmával várjuk, és pedig ministerünktől.

Nem vagyunk mi sem szerénytelenek, sem türelmetlenek. Tudunk 
várni, ha kell. Csak azt óhajtjuk — nem személyünk, hanem ügyünk 
érdekében — hogy jogunk elismertessék.

Bízunk ügyünk intézőjében. Tudjuk, hogy most is együtt érez 
és gondolkodik velünk. Meg vagyunk róla győződve, hogy a mi jó 
van a tanárságra a költségvetésben, az tőle jö n ; a mi pedig rossz, 
nem tőle. E tudatból merítsünk vigasztalást mostani hajunkban, s 
reményt a jövő szebb időkre.

(Szolnok.) Balogh Péter.

A LEGKÖZELEBBI ELŐLÉPTETÉS.

A közoktatásügyi költségvetés ismertetésében a «Közlöny» 4. szá
mának 103. lapján az az állítás van, hogy «mindössze hat gymn. és 
egy reálisk. tanár léphet ez idén a VIII. fizetési osztályba». Valóban 
elszomorító volna, ha így állana a dolog, de nem így áll. Hogy mit 
remélhetünk, legyen szabad azt nekem az én számításaim alapján 
röviden elmondanom.

A kérdés eldöntésénél tekintetbe kell venni a kiigazított rangsor 
összeállítása óta történt igazgatói kinevezéseket, halálozásokat, áthelye
zéseket és azt a körülményt, hogy a középiskolai tanárok egy rang
sorozatba vannak összeállítva, nem pedig külön a gymnasiumiak, és 
külön a reáliskolaiak. Ha mindezt figyelembe veszszük, így áll előttünk 
a dolog:

A költségvetés szerint a Vili. fizetési osztály 1600 frtos fokozatá
ban lesz 19 gvmn. és 41 reálisk., tehát összesen 60 tanár. Az elhal
tak és áthelyezettek stb. levonásával most van 57. Hogy a 60-as szám
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teljes legyen, az 57-hez 3-at hozzá kell venni, az pedig csak a 
mostani 1400 frtos fokozatból történhetik. E szerint az 1600 frtos 
fokozatba be kell jutnia az 1400 frtos fokozatból az első háromnak, 
azaz azoknak, a kik a kiigazított rangsor 60--62  számai alatt van
nak (vagy az általam összeállított Naptárban a 78. lapon az 1400 frtos 
fokozatban az első három).

Az 1400 frtos fokozatban lesz a költségvetés szerint 42 gymn. 
és 57 reálisk., azaz összesen 99 tanár. A mostani állapot szerint 
van 89, s ha az 1600 forintos fokozatba előléptendő 3-at levonjuk, 
lesz 86; hogy tehát a 99-es szám teljes legyen, kell hozzá 13. E sze
rint az 1400 frtos fokozatba be kellene jutnia a mostani 1300 frtos 
fokozatba 13-nak, azaz azoknak, a kik a kiigazított rangsor 1300 frtos 
fokozatában az 1 — 15 szám alatt (Naptár 79 lap 1300 frtos f. az 
első 14) vannak, mert időközben egyet igazgatóvá neveztek ki, egyet 
pedig felsőbb leányiskolához helyeztek át. így kellene lenni. De ha a 
minister él a magasabb osztályba való kinevezést illetőleg a törvény
adta jogával, akkor ezek közül néhány eleshetik az előléptetéstől és 
mások előzhetik meg. Ez bizony sarkalatos hibája a törvénynek, hogy 
a soronkívül való előléptetés csak mások rovására történhetik. A Vili. osz
tályba kinevezendők száma tehát 13. Ezzel nem akarom azt mondani, 
hogy így az előléptetés valami tetemes; csekély bíz ez így is.

Ehhez legközelebb esik az a kérdés, hogy hány tanár léphet elő 
a IX. osztály 1300 frtos fokozatába. A költségvetés szerint ebben az 
osztályban lesz 61 gymn., 98 reálisk., összesen 159 tanár. A mostani 
állapot szerint van 141, de ha a VIII. osztályba kinevezendők számát 
(13) levonjuk, marad csak 128. Ehhez, hogy a 159-es szám teljes 
legyen, kell 31 s e  szerint ugyanennyi tanár remélheti, hogy az 
1200 frtos fokozatból az 1300 frtosba jut, azaz a kiigazított rangsor 
145 — 176 száma alatt levők (Naptár 81. 1. 1200 frtos fokozatban az 
első 32); egyet ugyanis időközben ezek közül is áthelyeztek a felsőbb 
leányiskolákhoz, még pedig a 1400 frtos fokozatba Budapestre.

Az 1200 frtos fokozatban lesz a költségvetés szerint 60 gymn., 
98 reálisk., összesen 158 tanár. Most van 189 : de ha e számból 
levonjuk az 1300-as fokozatba előléptetendő 31-et, marad csak 158, 
a mi megfelel a költségvetésbe fölvett számnak. E számba bele van 
véve minden eddig kinevezett tanár, még a legújabban kinevezett 
szamosújváriak is, a miből azt lehetne következtetni, hogy új kineve
zés már nem várható, mert a fölvett 158 hely már mind be van 
töltve. Ezt azonban nem kell egészen szószerint vennünk; a ministerium 
néhány rendes tanár fizetésére mindig talál fedezetet s így nevezhet is 
ki rendes tanárokat.

Nem kevésbbé érdekli a középiskoiai tanárok nagy részét az a 
kérdés, hogy a kir. kath. gymn. tanárok közül hány remélhet előlép
tetést. Ezek előléptetését eddig az államiak előléptetése vonta magával 
úgy, hogy azok, a kik az államiakkal egy időben kapták kinevezésöket,
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'azokkal együtt léptek is elő. Ha ezt az eljárást megtartják, a kir. 
kath. gymn. tanárok ügye így alakul:

Az 1600 frtos fokozatba előléptetendő állami utolsó tanár rendes 
tanárrá való kinevezésének keltét nincs módomban kideríteni, mert az 
az ideiglenes rangsorban sem volt feltüntetve s így hozzávetőleg sem 
tehetek számítást.

Az 1400 frtos fokozatba kinevezendő állami utolsó tanár (15) 
kinevezése 1876. okt, 16-án kelt ; ezzel körülbelül egy időből való a 
tanulmányi alap 1300 frtos fokozatában a 2-ik (1876. aug. 31.: 
Naptár 85. 1. 1300 frtos fokozat az első kettő) s így itt esak kettő 
remélhet kinevezést a magasabb fizetési osztályba.

Az 1300 frtos fokozatba előléptetendő állami utolsó (176) tanár 
kinevezését (1889. szeptember 1 ) megelőzi a tanulmányi alapnál az 
1200 frtos fokozatban az 52-ik (1888. június 27-ig, Naptár 86. 1. 
1200 frtos fokozat 9) s így itt 9 remélhet előléptetést.

A költségvetés sok tanárban méltán keltett aggodalmat, ennélfogva 
némi megnyugtatás végett talán nem volt felesleges ez a kis számítás.

(Pozsony.) Kutrucs Rezső.

I S M E R T E T É S E K .

Latin O lvasó- és Gyakoriókönyv az I —IV. gymnasiumi 
osztály számára. Schultz—Dávid  latin nyelvtanához szerkesztette 
Dávid István , budapesti főgymn. tanár Hetedik, lényegében vál
tozatlan kiadás. Ára 1 frt 20 kr. Budapest, 1894. Lampel R. 
(Wodiáner F. és fiai).

Még tankönyveink között is párját ritkító jelenség oly mű, mely 
nehány rövid esztendő alatt hét kiadást ér. Mekkora paedägogiai és 
didaktikai éleslátás kell ahhoz, hogy valaki, legyőzve a sokféle fővárosi 
összeköttetést és vidéki «helyi érdekű» versenyt, könyvét az ország 
legtöbb iskolájával elfogadtatta és —- a mi fő — meg is tartatta. 
Ilyen paedagogiai és didaktikai éleslátással kell szerkesztve lennie azon 
könyvnek, melynék immár hetedik kiadásáról van szó. Nem is szán
dékozom én a jelesnek elismert tankönyv jó hírét lerontani. Csak 
olyasmire akarom a tisztelt szerző figyelmét felhívni, a mit Ő maga 
talán elég fontosnak nem tartott s a mit valószínűleg a hivatalos 
bírálat sem tartott kifogásolandónak. Meg vagyok győződvé, hogy 
Dávid úr maga is; minden felszólítás vagy« bífálgatás nélkül, ügyet 
vetett volna arra, a mit én javasolok, illetve kifogásolok, ha kénytelen 
volt volna az ő kézikönyvé nyomán latin nyelvet tanítani egy vidéki 
intézet I. osztályában, különösen, ha annak egyik párhuzamos felében 
44 tanuló közűi csak 17 volna, a ki a tanítás nyelvét bírja. Ilyen 
szomorú viszonyok vannak a nagyszebeni állami gymnasiumban.
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Hiszem különben, hogy még több olyan intézet lesz, mely, ha nem is 
mutat fel hasonló kedvezőtlen arányt, de megközelítőt talán igen. 
És ilyen intézetekben kell tanítani a latin nyelvet oly nyelven, mely 
majdnem vagy épen oly ismeretlen a tanulók túlnyomó része előtt, 
mint maga a latin. De lássuk, miről van szó.

Az I. fordítási gyakorlat latin mondatai ilyenformák: «1. Vesta 
est dea. 2. Minerva est dea. 3. Vesta et Minerva sunt deae. 4. Musae 
erant deae. 5. Musae erant deae poetarum. 6. Musae poetis gloriam (!) 
sempiternam (!) dant». A hány szó, annyi ismeretlen fogalom! Vagv, 
hogy lehet azt megértetni a 10 éves fiúval, hogy a mit eddig tanult, 
az nem volt mindig a múltban is igaz. Hogy a rómaiaknál sok isten 
volt; mikor ő eddig úgy tanulta, hogy az isten csak egyetlen. Hát 
még, hogy Vesta, Minerva stb. hölgyistenek is voltak! Igen, de voltak 
elsőrangú istenasszonyok és másodrangúak, mint a Músák. Mit mond
jon az agyonnyomorgatott tanár a fiúnak, mikor ez arra kiváncsi, 
hogy mily módon történik annak a sempiterna gloria-nak átadása ? 
De arra is képtelen a szegény professor, hogy megmagyarázza a gyer
meknek a sempiterna gloria-t.

És itt megint kénytelen vagyok hangsúlyozni, hogy mennyivel 
könnyebb a fővárosi ifjúság tanítása a vidékiénél. Nem tekintve, 
hogy ott nyelvi nehézségekkel nem küzdenek, olyan ifjúságot kapnak, 
melynek látóköre aránytalanul tágabb a vidéki ifjúságénál. Azoknak 
lehet Vestáról meg Minerváról beszélni, mert hiszen minden nap meg
láthatják a Nemzeti Múzeumban. Ne mondja senki, hogy mellékes, ha 
a fiú a fogalmat meg nem alkothatja magának, elég ha a szót és a- 
grammatikai alakot megtanulja. Igenis szükséges, hogy a fogalmat is
ismerje, ha nem akarom, hogy a dolgot magát is megúnja. Így az 
ember kénytelen-kelletlen oly magyarázatokba bocsátkozik, melyek úgvis- 
czéltalanok, másrészt pedig rabolják a drága időt. Nem szólanék semmit, 
ha egy ilyen természetű kézikönyvet máskép megszerkeszteni lehetet
lenség volna. Hanem tessék csak a jó régi Schultzra gondolni, melyet 
nekünk rettentő magyar fordításban adtak be, de a mely — legalább 
a kezdet kezdetén — tárgyi nehézségekkel nem terhelte a fiatal agyat. 
Az első mondat ez volt: «Alauda est laeta*. Azután: «Formica 
est sedula. Rota est rotunda. Rana est foeda stb.» De abstractum 
nincs sehol; mindenütt kézzelfogható, látott vagy hallott dolgok. A 
fennebb említett mythologiai mondatok az 1. fordítási gyakorlatból valók. 
A Il.-ban ilyenek vannak: «Divithe semper (!J curas parant. 
Ignavia saepe est causa inopiae». Ez utóbbi mondat szabad fordí
tása ez lehetne: «Kaparj kurta, neked is lesz». Csakhogy előbb annak, 
a magyarul teljességgel nem értő fiúnak meg kell magyarázni az 
ignavia-t és inopia-1, Nem elég neki azt mondani: gyávaság, szűköl- 
ködés!

Egyébre nem akarok kiterjeszkedni. Nem akarom vitatni, hogy 
mennyivel jobb a réginél az új rendszer, mely a névszót az igével
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vegyest tanítja. Nem óhajtok annak taglalásába bocsátkozni, vájjon 
nem volt-e czélszerűbb az a rendszer, mely az 1. év két harmadrészét 
a névszóra, és utolsó harmadát a rendes igeragozásra hagyta; hogy 
nem volt-e az a rendszer alkalmasabb a nyelvtani anyag begyakorlá
sára, mely az első két évben kizárólag alaktant, a Hl-ban esettant, 
a IV-ben idő- és módtant követelt. Ezt — a mint mondom — nem 
akarom ezúttal vitatás tárgyává tenni; de erősen hiszem, hogy a mi 
nyelvtudásunk sokkal alaposabb és biztosabb volt a tanítványainkénál, 
ha nem is tudtuk talán az érettségi vizsgálaton az aedes Pansae 
minden zegét-zúgát oly bámulatraméltó alapossággal felsorolni, mint ők. 
A mint mondám, nem akarok bírálatot írn i; csak szivem igaz 
keservét kiönteni, midőn látom, hogy másfél havi tanítás után sem 
tudom azt elérni, a mit két hét alatt kellene. Vádolni sem akarom 
Dávid Istvánt, a nagy paedagogiai múlttal biró tanférfiút, a jeles tan
könyvírót. Csak meg akarom kérni, hogy a jövő, nyolczadik kiadásnál, 
mely mint a szüret, biztosan megjelenik jövő őszszel, legyen tekintettel 
arra, hogy könyvét túlnyomólag vidéken használják, a hol mienkkel 
egyenlő, vagy ahhoz hasonló nehézséggel küzd a tanár. És ha e körül
ményre tekintettel lesz a tudós szerző, bizonyára átdolgozza könyve 
első fejezeteit és a sok elvont fogalom helyett élvezhető, kézzelfogható 
dolgot nyújt.

Én, a ki a könyvet most először használom vezérfonalul, csodál
kozom, hogy e nehézségek eddig társaim közül senkinek fel nem 
ötlöttek.

(Nagyszeben.) Székely István.

Az olvasm ány szerep e  az idegen nyelvek tan ításában . Irta 
dr. Balassa József. (A debreczeni áll. főreáliskola Értesítőjében.)

A modern nyelvek tanítása körül támadt úgynevezett reform- 
mozgalomnak alig van hazánkban lelkesebb híve Balassánál. Az új 
eszmék terjesztésére irt értekezései immár jó nagy kötetet tesznek. 
De nem csupán írásban szegődött ez eszmék apostolává. A gyakorlat
ban is hévvel és odaadással igyekszik őket megvalósitani, és ha érte
sülésünk megbízható, ritka szép eredménynyel. Nem csekély rész illeti 
őt abban, hogy modern nyelvtanáraink általános érdeklődéssel viselked
nek az új módszer irányában, még azok is, a kik akár meggyőződésből, 
akár megszokásból, nem mutatnak hajlandóságot a régi, kényelmes 
kerékvágásból kitérni. A magyar középiskolában, miért is áltatnék 
tnagunkat, az új- eszmék mindeddig sokkal több elméleti, mint gyakor
lati követőre találtak. Egy kis tankönvv-statistika élesen megvilágíthatná 
éz állításunkat. Ha összeírnók azokat az iskolákat, melyek a reformált 
módszer szerint készült kézikönyveket behozták és számukat egybe- 
Vetnők azokéval, melyek megmaradtak a régi könyvnél, világosan ki
tűnnék, milyen lassan hódit az új cursus. Szinte félő, hogy a míg a 
mi iskoláinkban jelentékenyebb tért tud foglalni, már részben talán le
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is járta majd magát. Ettől ugyan olyan lelkes hirdetői, mint Balassa, 
még soká meg fogják óvni. Buzgalma egyelőre bizonynyal csak szol
gálni fogja ügyét. Csak a túlbuzgóságtól szeretnők óva inteni. Balassa 
az új módszert elfogadja minden végletével és kinövésével. Épen e 
Közlönyben jelent meg az az értekezése, melyben a phonetika hasznát 
fejtegeti és a kezdő-tanítás segítő eszközéül ajánlja. Sőt, ha emlékeze
tem nem csal, elmegy annyira, hogy a phonetikus írást is javasolja. 
Ezektől még a legultrább német reformerek is kezdenek elállani, vagy 
legalább óvatos véleménynyel lenni. Dicsérjük Balassa következetességét, 
de ügyének árthat, ha alkudozásokba nem bocsátkozik és engedménye
ket tenni nem hajlandó.

Ilyen buzgóságból eredő túlzást látunk a debreczeni reáliskola 
értesítőjében megjelent értekezés némely részében is. Valóságos irigy
séggel olvassuk ez értekezés elején, mi mindenre tartja képesnek az 
idegen nyelvek tanárait. Abban a néhány heti órában, melylyel rendel
kezünk, nem kevesebb mint hat czélt tűz elénk, tüítéve a mi kegyet
lenül bőséges tantervűnkön is. Balassa szerint a modern nyelvtanítás 
czélja, hogy a tanuló az illető idegen nyelven beszélni meg írni tudjon 
és a rajta írott müveket megértse. Ehhez a háromhoz, melynek sor
rendje is jellemzi a reformert, járulni kell még az illető nyelv szerke
zeti ismeretének, «úgy hogy bármikor használhassa gondolatának ki
fejezésére». Ez az összeállítás is az új eszmék rendíthetetlen követőjére 
vall. De mindez még nem elég. Következik az a czél, melynek fejte
getése képezi az értekezés tárgyát: megismertetni az illető népet, nem 
csupán az irodalmát, de élete módját, történetét, mai államszervezetét, 
intézményeit. Mindjárt a tanítás legelső fokán az idegen gyermek gon
dolat- és érzelem-világába vezessük be a magyar tanulót. Balassa olyan 
fontosnak tartja e «tárgyi» czélt, hogy komolyan kifogást tesz reáliskolai 
tantervűnk és utasításaink ellen, mert az idegen nyelvek tanításában 
nem ezt tűzi ki az olvasmányok tartalmául. Szerinte a tanítás «igazi 
sikere» azon múlik, hogy az olvasókönyv rendszeresen és tervszerűen 
ismertesse az idegen nép viszonyait. Balassa optimismusa oly nagy, 
hogy idegen nyelvi oktatásunktól többet vár, mint maga a tanterv, de 
a heti óraszám szaporítását azért még sem tartja szükségesnek. Leg
alább ez értekezésben nem említi. Követelése ellen különben is kifogást 
lehetne emelni. Kétséges, vájjon III., IV. osztálybeli növendékeink elég 
érettek-e arra, hogy az idegen népek világa iránt azzal a nagy objee- 
tivitást kívánó érdeklődéssel viselkedjenek, melyet Balassa is a tanítás 
feltételének ismer el ? Vájjon a reális viszonyok (pedig csak ezekről 
lehet szó) egyáltalában fogékonyságra találnak-e már a gyermekkor 
határán, midőn még minden érdeklődés a képzelő-tehetség működésétől 
függ. Balassa ugyan a tanítás elején német, illetőleg franczia gyermek
versek. népmesék és mondák olvasását ajánlja. De vájjon ezekben a 
különleges nemzeti vonások fogják-e a növendéket érdekelni, és nem 
a tisztán költői elem ? — Milyen halmozása a czéloknak, hogy a szó-
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rosan vett, nyelvi oktatást még megterheljük olyan tárgyi fejtegetésekkel, 
melyek jól illenek más stúdiumok keretébe. Nem koczkáztatjuk-e az 
egész tanítást, ha olyan sokat akarunk vele elérni ? Nem hagyhatnék 
az idegen viszonyok ismertetését a földrajz és történelem tanárának? 
Feláldozzuk-e, a mint Balassa szívesen megtenné, az idegen irodalom 
mélyebb ismeretét, az államintézmények, szokások stb. tanulmányozá
sának? Őszintén megvallva, nem sokat várok az olyan olvasókönyvtől, 
mely az egyik fejezetben az angol «politikai és társadalmi kérdések» 
fejtegetését adja, a másikban a «Cricket-játékot» ismerteti, majd egy 
harmadikban «Társadalmi kérdések» és egy negyedikben «Lóverseny» 
czímén vezeti be a tanulót az angol életbe, beszélgetések alakjában. 
Mit tanuljon már most a szegény tanuló előbb ? Angolul beszélni vagy 
angol specialitásokat megismerni ? Mind a kettőt egyszerre ? Akkor bizo
nyára igaza lesz a közmondásnak a két székről. Mert valóságos angol 
reáliákat kell majd tanítanunk és akkor vége az angol beszédnek, a 
mint azt a latin tanítás is mutatja. Angol tárgyú olvasmányokat nem 
kell kizárni, de csakis ilyeneket adni, lehetetlenné teszi a Balassa által 
is kitűzött hatodik czél elérését, hogy t. i a tanuló képes legyen «az 
« felfogása körébe eső tárgyakról» beszélni. Mert ezek nem lesznek 
benne az idegen körből vett olvasmányokban.

Az értekezés különben sok tanulságos megjegyzést tartalmaz az 
új módszer köréből, melyeket jó minél gyakrabban ismételni. Megrögzött 
szokásokat csak türelemmel lehet megdönteni.

(Szeged.) Bartos Fülöp.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

AZ IGAZGATÓK MOZGALMA.

Az igazgatók lapunk múlt heti számában jelzett gyűlésüket e hó 
í27-én tényleg megtartották. A gyűlésre az állami s a királyi közép
iskolák igazgatói voltak meghíva, kik közül körülbelül 15-en jelentek 
meg az ország különböző vidékéről s számosán képviseltették magukat, 
egy részük pedig akadályozva volt a megjelenésben; a nagy rész azon
ban levélileg jelentette ki a gyűlés határozataihoz való hozzájárulását. 
A fővárosi igazgatók közül Hofer főigazgató s Lutter igazgató vett 
részt a tanácskozmányban.

A tanácskozás tárgyát Gerevich Emil dr. kassai igazgató terje
delmes és kimerítő dolgozata képezte, melyet a gyűlés egész terjedel
mében elfogadott. E javaslatnak az az alapgondolata, hogy az iskola 
érdeke sürgősen kívánja az anyagi helyzet javítását az egész vonalon :
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a tanárokét, igazgatókét s főigazgatókét egyaránt. Mellőzve az indoko
lást, melyet az egyes tanárkaroknak úgy is lesz alkalmuk megvitatni 
s melyről annak idején mi is tüzetesen fogunk szólani, Gerevichnek 
elfogadott javaslata a következőket kívánja :,ia helyettes tanárok esküt 
tegyenek s rendes tisztviselőknek tekintessenek, minden rendes tanár 
10 szolgálati év után a Vili. díjosztályba soroztassék, az összes rendes 
tanárok számának 20°/0-a a VII. díjosztályba jusson ; a fővárosi tanárok 
s directorok helyi pótlékot kapjanak; az igazgatók három évi szolgálat 
után a VII. díjosztályba soroztassanak, 20°/0-a az igazgatóknak a 
VI. díjosztályba tétessék, adassák számukra vissza az azelőtt élvezett 
igazgatói pótlék; a főigazgatók 20% -a az V. díjosztályba tétessék s 
valamennyien kapjanak évötödös korpótlékot ép úgy, mint a tanárok 
s igazgatók.

Mi is azt hiszszük, hogy e kívánság teljesítése az iskola érde
kében szükséges, mert általa a tanárság jogos és méltányos igényei 
kielégíttetnének. Az a nézetünk nekünk is, hogy ennek a kivívása 
legyen a czél. így gondolkoztak az igazgatók i s ; de mert nem volt 
mandátumuk, hogy a tanárok s főigazgatók nevében nyilatkozzanak, 
azért elhatározták, hogy Gerevich dolgozata kinvomassék s tárgyalás 
végett az állami s királyi összes középiskolák igazgatóinak megküldes
sék ; a közös megállapodás fog aztán az illetékes helyre beterjesztetni. 
Nincs kétségünk, hogy a tanárság készséggel fog e javaslatokhoz járulni. 
Az egész actio vezetésével Gerevich Emil bízatott meg, ki mint érte
sülünk, már legközelebb fogja dolgozatát az iskoláknak megküldeni. 
Úgy van contemplálva a dolog, hogy a kormánynak már az 1896. évi 
költségvetésben módja legyen ezen óhajtások teljesítéséről gondoskodni.

Az igazgatók a maguk részére ezúttal csak a régi igazgatói 
pótlékok kérését határozták el s e tárgyban legközelebb fogják kérvé
nyüket beadni.

Volt e tanácskozmánynak még egy nagyon fontos tárgya: az 
ú. n. igazgatói conferentiák életbeléptetése. Ezeket úgy óhajtanák az 
igazgatók szervezni, hogy a tanárok is bevonassanak munkakörükbe. 
Elhatározta az értekezlet, hogy e tárgyban egy memorandumot fog leg
közelebb a ministeriumhoz benyújtani, melynek elkészítésére Hofer 
Károly főigazgató kéretett fel, ki azt készségesen elvállalta.

Az értekezlet előtt az igazgatók küldöttségileg tisztelegtek Eötvös 
ministernél; nem járultak kérelemmel hozzá ezúttal, csupán üdvözölték 
hivatalba lépése alkalmából s felhívták jóakaró figyelmét tanácskoz- 
mánvuk eredményeként benyújtandó javaslataikra. A minister igen 
szívesen fogadta a küldöttséget, biztosította jóakaratáról. Nagyon jó 
hatást fog bizonyára országszerte kelteni a tanárság köreiben a minis- 
temek az anyagi viszonyokra czélzó azon kijelentése, hogy ő magát 
a tanárság fiskálisának tekinti a pénzügyministerrel szembe. Hasonló 
szives fogadtatásban részesült a küldöttség Klamarik János dr. ministeri 
tanácsosnál is, ki iránt kifejezték bizalmukat s azon meggyőződésüket, hogy
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ő mindig jóakarata védője volt a középiskolai tanárság érdekeinek s 
bizonyára nem az ő buzgalmán múlt. hogy a tanárság jogos várako
zásai mindez ideig nem 'teljesültek.

Pulseky államtitkáínál is óhajtottak az igazgatók tisztelegni, de 
ő nem volt ez időben a fővárosban.

Az igazgatók azt a benyomást szerezték úgy hivatalos mint 
magán érintkezéseiknél az illetékes helyeken, hogy mindenütt a lehető 
legjobb indulattal vannak a tanárság méltányos érdekei iránt. Mi pedig 
örvendünk az igazgatók aetiójának, mely ha meghozza a kívánt ered- 
ménvt, a középiskolák szebb jövőjének vetette meg alapját.

TANULÓK CSOLNAKÁZÁSA.

A pozsonyi kerületi tornaversenyen érdekes újdonságot mutattak 
be, mely az elért eredmények után ítélve érdemes arra, hogy minél 
szélesebb elterjedést nyerjen. Értjük alatta a tanuló ifjúság csónakázó- 
versenyét, melvlyel a győri s pozsonyi tanulók a pozsonyi tornaversenyt 
megnyitották.

A kezdemény dicsősége a győri főreáliskoláé. Mikor ez iskola 
tanárkarából a regattisták — tekintve Győrnek előnyös vizi viszonyait — 
egy ifjúsági csónakázó egyesület megalakulását három évvel ezelőtt 
megpendítették, ezzel csak egy oly eszmét valósítottak meg itthon, 
mely a szomszéd Ausztriában és Németországban már régóta elterje
désnek örvend. Lehet, hogy voltak mások is, kik a csónakázás üdvös 
sportjára máris gondoltak, de nem tartották kivihetőnek, vagy tartottak 
azon esetleges veszélyektől, melyek a vízen való tartózkodással járnak. 
Kétségtelen, hogy e részben nehézségek vannak, de nem olyanok, hogy 
azok rend és fegyelem mellett leküzdhetetlenek volnának.

E részben legtöbb biztosítékot nyújt a jó szervezés és szigorúan 
sportszerű evezés.

A győri tanárokat hathatósan támogatta kezdeményezésükben és 
támogatja ma is a győri csónakázó-egylet, mely ezen intézménynek 
megerősödése körül jelentékeny érdemeket szerzett.

Tudtommal ez az első hazai középiskolai csónakázó egyesület. 
Az 1892 év tavaszán alakult meg. Működését már az első évben 
gondosan összeállított fegyelmi és működési szabályzat irányította; a 
tanításra a győri csónakázó-egylet tagjai vállalkoztak. A hajó-állományt 
az ifjúság járulékaiból szerezték be s ezen első évben 32 tanuló indult 
minden második napon három hajóban, váltakozó csapatokkal. Az elért 
eredmények, a résztvevő ifjúság szemmellátható izmosodása csak buz- 
dítólag hatottak s a második évben már 34 tanuló öt hajóban indul
hatott gyakorlatokra, melyek közül némelyek kisebb utazásokká is lettek. 
A csónakázás mellett — a kikötés után —• ott láthatni őket, a mint 
futnak, labdáznak avagy fürdenek — természetesen: a vezető tanár 
felügyelete alatt. Mikor ügyes regatta-öltözékben és fellobogózott öt
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hajójukkal állomásukról elindulnak avagy beérkeznek, a közönség élénk 
érdeklődése kiséri őket.

Az egylet ez idén tartotta első ii^tepjjf,yersenyét, melyet élénk 
érdeklődés kisért; Győr város főorvosa pedig a budapesti demographiai 
congressuson is bemutatta fényképekben az egylet működését. Mind
ezek arra bátorították a győri főreáliskola igazgatóságát, hogy iskolájának 
e specialitását a legelső kínálkozó alkalommal: a pozsonyi kerületi 
tornaversenyen is bemutassa. Azt hittük, hogy a győri főreáliskola 
intézményével egyedül fog állani a pozsonyi kerületi tornaversenyen: 
de kellemesen csalódtunk. A példa hatott s a tornaverseny előtt való
utolsó hetekben Pozsony három középiskolájaj fogott az evezés tanulá
sához, hogy szintén síkra szálljon, sőt versenypropositiókat tegyen. 
Egymással szemben állottak tehát a győri és pozsonvi főreáliskolák, 
valamint a pozsonyi gymnasium és lyceum csapatai.

Szebb és alkalmasabb helyen, mint Pozsonyban, nem is lehetett 
volna ünnepelni tanuló-ifjúságunknak ezen új ügyét, mely iránt Pozsony 
közönsége nagyfokú érdeklődést tanúsított. Az idő is kedvezett. A Duna 
mindkét partját nagy közönség lepte el s a három számból álló s 
minden tekintetben sportszerűen keresztül vitt verseny nagy tetszést 
aratott.

A . verseny győztesei két Ízben a győri főreáliskola s egy Ízben a 
pozsonyi lyceum valának. Győzelmük jelvényeit: az érmeket, Szalavszky 
Gyula főispán kezéből vették át.

A midőn ezen első nyilvános bemutató sikerét constatáljuk, egy
úttal bebizonyítottuk azt is, hogy a csónakázás sportja az iskolák 
szervezetében is meghonosítható.

Kívánatos is, hogy e példák minél előbb utánzásra találjanak s 
vízmelléki városaink középiskoláiban a testgyakorlat e hasznos neme 
minél inkább elterjedjen.

(Győr.) Bubi) Miroszláv.

VEGYESEK.

Kinevezés, dr. Cserey Adolf selmeczbányai ág. ev. fg. r. t. a kassai 
áll. fi\ r. t. (50.974. okt. 26.)

Tanári visszaélés, tanári közszellem. A hét folyamán egy vidéki közép
iskolai tanár ellen eléggé súlyos vádak merültek fel, vádak, hogy az illető 
tanár zsarolás-forma pressiót gyakorol tanítványaira és hogy a szülékkel 
nem a legtisztességesebb üzleteket folytatja. Az ügy fegyelmi vizsgálatot 
vont maga után és így ez idő szerint nem részletezzük az esetet, a vád alá 
került tanár neve után sem kutatunk. De ezzel távolról sem akarjuk a dol
got agyonhallgatni avagy elpalástolni. Ellenkezőleg, a tanári önérzet, az 
egészséges tanári közszellem nevében reméljük és kérjük, hogy a megindított 
fegyelmi vizsgálat a legszigorúbban hajtassék végre. Sőt mi tovább megyünk. 
Kívánatosnak tartjuk, hogy a közoktatási kormány ne mindig csak az igaz
gatói minősítvényi táblázatok és a főigazgatói relatiók holt betűit tartsa

T ’ T
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szem előtt, hanem hallgasson néha-néha a tanári közvélemény élő szavára 
i s ; akkor a magyar tanári kar nem egy szégyenfolttól szabadulna meg, 
jobban mondva, lett volna már eleve megóvható, akkor egyszersmind nem 
történhetnék meg az az kTreurmlm. hogy rendessé neveztetik ki az a tanár, 
a kivel mint helyettessel rférn akar egy sort ülni a maga tanár testületé, hogy 
véglegesíttetik az a tanár a kit az ország egyik végéről a másikra, majdnem 
minden évben más intézetbe űz kartársainak legjogosabb ellenszenve.

A hol nincs tanárhiány. A  p a n n o n h a lm i szent B enedek-rend, melynek 
dicséretét a magyar cultura ezredéves történetének sok lapja hirdeti, a folyó 
tanévre is kiadta névtárát. E könyvnek száraz adatai érdekes képet rajzolnak 
a hazafiasán buzgó rend működéséről s a tanügy embereit különösen is érde
kelheti az az örvendetes jelenség, hogy az ősi apátság mily éber gondosság
gal törekszik a modern haladás színvonalán maradni a tanítás terén is. 
A rend nem tud tanárhiányról, a mely bajjal különben a millennium örö
mére általánosan küzd az ország. A rend három teljes és három csonka 
gymnasiumot lát el (összesen 1695 tanulóval) s tagjai közt van 76 okleveles 
tanár, tehát több is, mint kell. Ez idő szerint 24 csakugyan más téren mű
ködik. S a rend nyugodtan várja a jövőt is, van succrescentia elég bőven : 
a pannonhalmi tanárképzőben 25 tanárjelölt, a budapesti egyetemen egy. 
A rend összes tagjainak száma 210. Közte: 1 főapát, 6 apát, 154 áldozó 
pap, 5 ünnepélyes fogadalmas szerpap, 18 fogadalmas növendék, 17 növen
dék fogadalom nélkül és 10 novilius. A rend nestora Jedlik Ányos, a buda
pesti egyetem kiórdemült tanára, ki e század első havában született s 
1817-ben lépett a rendbe, melynek győri székházában élvezi most a nyugal
mat a tanári pályán töltött 54 év után. A berczegprimás KO, a mostani 
főapát 41 évvel ő utána léptek a rendbe. Közölve van a pannonhalmi 
monostor apátjainak s kormányzóinak teljes névsora is, melyet az első 
magyar főpap: Asztrik nyit meg s a mostani főapát, mint 72-ik zár be.

Millenniumi Magyar Történet. Az «Athenaeum» kiadásában megjelenő 
tíz kötetes nagy magyar történet «A  M a g ya r N em zet Története» czím alatt 
már sajtó alá ment s az első füzetek a jövő hó elején szét fognak küldetni 
A bevezetést a herczegprim ás vállalta el s az egyes köteteket, az egyes kor
szakok leghivatottabb történetírói: F röhlich , h u z s in s z k y , M arczali, Pór, 
Czobor, F ejérpa taky , Schönherr, F ra kn ó i, K á ro ly i Árpád, A n g y a l Dávid, 
T h a ly  Kálmán, B a lla g i Géza írják. A műhöz Jó ka i Mór ír millenniumi 
epilogot és a szerkesztés S z ilá g y i Sándor szakavatott kezeire van bízva. 
A közreműködők eddigi történetírói tevékenysége biztosítékot nyújt arról, 
hogy a nagy mívelt közönség részére készülő ezen m illennáris m unka  a 
korábban megjelent s hármily kitűnő író által írt egyetemes magyar történet 
felett azzal az elvitázhatlan előnynyel bír, hogy itt minden korszakot szak
ember készítvén, a munka az összes történeti tudás eddigi eredményeit a 
nagy közönség által is élvezhető alakban fogja előadni. Rendkívüli gond van 
a kiállításra is fordítva: Munkácsy, Feszty. Benczúr. Vágó, Zichy. Than, 
Dörre, Wagner, Cserna, Lotz, Székely, Neogrády stb készítik az egyes 
illustratiókat, s ezek közül számos kép gyönyörű chromlithographia, helio
gravure, valamint chromotypographiai reproductiók által művésziesen van 
reproducálva. Maga a szöveg is egykorú képek facsimiléivel gazdagon lesz 
illustrálva ; s e czél elérésére sok helyszíni felvétel eszközöltetett, ezenkívül 
a hazai és külföldi könyv- és levéltárak s nevezetesebb gyűjtemények sok 
becses anyagot szolgáltattak.

Pályázat. A budapesti m. k ir. tud . egyetemen a fö ld tan -őslénytan i ta n 
szék betöltendő. A földtan-őslénytan tanszékével, ha rendes tanár neveztetik 
ki rá: évi 3000 frl fizetés, 600 írt lakpénz, 800 frt tandíjjutalék és öt 300 frtos 
ötödéves pótlék já r ; ha pedig rendkívüli tanárral töltetik be : 2000 frt fizetés, 
400 frt lakpénz és öt 200 frtos ötödéves pótlék. Határidő nov. 30.
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Meghívó. A választmány nov. 12-én ö órakor rendes ülést tart. Tárgysor: 
A főtitkár hemutatja a szolgálati pragmatica és a vasúti kedvezmény-jegyek 
tárgyában benyújtandó kérvényekei. a kerületi t-4rök megalakítása végett 
kibocsátandó fölhívást. Pénztárnoki jelentés és egyéb folyó ügyek.

Értesítés. Minthogy a választmányi ülésre személyesen csak a buda
pesti tagok hivatnak meg. a vidéki választmányi tagokat értesítjük, hogy a 
rendes választmányi ülés mindig, egész évben a hónap második hétfőjén 
öt órakor van. Szolgáljon ez értesítés meghívó gyanánt.

A budapesti kör nyelvészet történeti (I.) szakosztálya 1894. nov. 12-én 
hétfőn d. u. 6 órakor tartja első felolvasó-ülését (Tanáregyesület helyiségé
ben). Tárgy: Bartos Fülöp: A reáliskolai franczia érettségiről.

F est A la d q r , a szakosztály' jegyzője.

Tartalom : A tanárság ügye az idei költségyetésben. B alogh  Pétertől. — A leg
közelebbi előléptetés. K u tru cz  Rezsőtől. — Ism ertetések  : D a v id — Schu ltz  
«Latin Olvasó- és Gyakorlókönyv». Székely  Istvántól. B alassa  J. «Az 
olvasmány szerepe az idegen nyelvek tanításában». B a rto s  Fülöptől. — 
K ö zo k ta tá sü g y : Az igazgatók mozgalma. Tanulók csolnakázása. R u b y  
Miroszlavtól. — Vegyesek. — P á ly á za ti hirdetm ény.

Pályázat rajztanári állásra.
A szarajevói főgymnasiumnál a rajztanári állás töltendő be, melv 

állással a rajznak a helybeli tanítóképezdében való tanítása kötelezettsége is jár.
Ezen a IX. rangosztályba sorozott állással 1000 frt évi fizetés 200 frt 

lakbér és 800 frt pótlék jár megjegyeztetvén, hogy az alkalmazott tanár törzs
fizetése öt végleges minőségben töltött szolgálati év után 2ö0 frttal, húsz év 
után pedig a Vili. rangosztályba való előléptetés mellett további 850 frltal 
emelkedik.

Ezen rajztanári állás egyelőre ideiglenesen töltetik ugyan be, de a 
kinevezendő tanár kielégítő szolgálat esetében megfelelő idő után véglege- 
síttetni fog.

Azon középiskolai képesítéssel biró tanárok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kötelesek kimutatni, hogy az osztrák- vagy magyar állampolgárságot 
vagy a boszniai és berczegovinai honosságot bírják, továbbá hogy a bosnyák 
(szerb-horvát) vagy e helyett valamely más szláv nyelvben tökéletesen jár
tasak. utóbbi esetben azonfelül kötelesek a bosnyák nyelvet a lehető leg
rövidebb idő alatt hivatásuk teljesítésére elegendő mértékben elsajátítani.

A kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbb folyó év végéig terjesz- 
tendők be az alulirt országos kormányhoz.

A folyamodványok egy 40 krnyi. a folyamodvány-mellékletek ellenben 
egy 10 krnyi bosnyák bélyeggel látandók el.

Ha Magyarországban vagy Ausztriában már bélyegzett bizonyítványok 
mellékeltetnek, ezek a 10 krnyi mellékleti bélyeg helyett a bosnyák illeték
szabályzat szerint esedékes bizonyítványi bélyeggel látandók el.

Bosnyák bélyegek hiányában a megfelelő összeg csatolandó a folya
modványhoz.

B o szn ia  és H erczegovina országos korm ánya.

HORNYÁNSgKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKO LAI TANÁRÉ GYE SÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-köriit 9—11. AlexailderBerilát V. kér. állami föreiliskola.

TANÜGYÜNK ÚJABB FEJLŐDÉSÉNEK ELŐFüLTÉTELEI.

Az utóbbi évek tanügyi reform-törekvései határozottabb képet a 
népiskolák és óvodák szervezése körül nyertek, ellenben a közép- és 
felsőbb oktatás jövő szervezete bizonytalan maradt. Az eddig megejtett 
előmunkálatok az egységes középiskolának csupán mint elvnek stiláris 
conceptiójáig baladtak. Senki sem tudja, marad-e a mai állapot, vagy 
merre dől az egységes középiskola ügye; nem marad-e ez csupán az 
egyén által fölvetett s avval együtt a napirendről letűnt idea ?

De jövő tanügyi alakulásunk bárminemű legyen, alig hiszszük, 
hogy szakavatott tanférfiú találkozzék mai nap, ki ne érezné szük
ségét, hogy tanügyi viszonyaink már legközelebb jó értelmű változás 
alá essenek. E tekintetben tervet koczkáztatni könnyű, de elfogadásra 
méltót, czélravezetőt és így jövőre kötelezőt összefoglalni akarni, az 
egyén látókörét jelentékenyen fölülmúló munka. Azért egyéni terveinket 
háttérbe is szorítjuk, s csupán azon általános előmunkálatokról és 
tanügyi tényezőkről óhajtunk beszélni, melyek vagy kik a reform, a 
tisztultabb haladás, az állandóság alapfeltételei.

Közoktatásunkat akárminő irányban óhajtjuk is vezetni, az ön
tudatos elhatározás és okszerű haladás első követelménye, hogy azt 
először egész teljében szakszerűleg revideáljuk. A 20 év óta gyakorlat
ban levő anyag, terv, az iskolai és testületi szellem revisiója elől tovább 
el nem zárkózhatunk. Amaz érvényben levő rendszer, bár lassú, de 
biztos tovafejlesztése okszerűleg csak az esetben remélhető, ha előbb 
a kitűzött terv és annak megvalósítása közötti méreteket 20 év után 
egy arra hivatott szakértő testület országszerte megállapítja.

A revisiót több ok miatt kell megejtenünk. Ezek egyike, hogy 
mai tantervűnk szerint sok szükségtelent tanítunk a feltétlenül szük
ségesek rovására; másika, hogy a nyelvek inkább módszerükben állják 
a haladás ú tját; a természettudományok száraz extensiójukkal sokszor 
tévesztik művelő hatásukat. A revisióra további ok, hogy a legutóbbi 
évek elvi discussiói folytán, a régi gymnasium sokat veszített, a nélkül, 
hogy a reáliskola tekintélyben e mellett nyert volna. A tanártestületek-

10Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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ben uralkodó szellem megismerése és orvoslása ma már a többi tan
ügyi kérdésekkel egyetemben exigentialis kérdéssé nőtte ki magát, mert 
27 év alatt az apathikus visszavonultság és rideg zárkózottság egyszer 
sem vett rajtuk akkora erőt, mint a legutóbbi symptomák szerint 
jelenleg. A tantestületek bajainak ismerete és azok orvoslása nélkül a 
legjobb akarat, a legéletrevalóbb tanterv vagy reform-törekvés meddő 
marad.

Különben a revisio időközi szükségét a svédek, a németek és 
más haladásra törekvő népek eljárása is igazolja azokon kívül, a mikkel 
kívánságunkat a később elmondandókban saját körülményeinkből merí
tett tények alapján fogjuk megokolni.

*
*  *

Harmadfél évtized leforgása alatt állami életünk csaknem vala
mennyi főbb ága korszakos átalakuláson ment át. Csak a közoktatás- 
ügy állami fejlődésünk szerencsétlen tényezője, mert a történeti fejlődés 
medrébe eddig vergődnie nem sikerült. 1867 óta a népoktatási tör
vény megalkotásán kívül valami feltűnően lényeges átalakulás és szer
vezés nem történt. Boldogult br. Eötvös József, kinek az említett 
alkotást köszönhetjük, a közművelődés többi szerveit az ő lánglelkével 
s világműveltségével kora halála folytán nem organisálhatta. A követ
kező cultusministerek között egyéniségének sajátosságával és minister- 
kedésének tartamával feltűnő helyen áll Trelort Ágoston. Államférfiú 
ugyan, de a közoktatás terén se szakember, se fegyelmezett gondol- 
kozású nem volt. Tizenötévi ministerkedése alatt sok eszmét hozott 
felszínre, de a melyek legtöbbjének végzete volt, hogy azokat egy 
másik eszméjével semmisítse meg. Franczia könnyedséggel szeretett 
gondolkozni, de mások gondolatait despotikus idegességgel üldözte, ha 
nem voltak Ínyére. Közoktatási dolgokban a francziák szabadelvű 
nézeteit maga terjesztette, de a gyakorlatban a németeknek sokszor 
szolgai utánzója volt. Felfogott minden szabadelvű eszmét, de ezek 
közül több arra a szomorú sorsra jutott, hogy érvényesülésüket ő maga 
gátolta meg. Nem volt elmélet, sem gyakorlat, mi őt érintetlenül 
hagyta volna, lelkesült minden iránt, mi a haladásnak csak látszatát 
nyújthatta, de a tegnap felkarolt szabad eszmét gyakran a ma olva
sottak impressiója elhomályosította. A német reáliskola elhomályosította 
a magyar gymnasiumot, a német reál-gymnasium mindkettőt, a polgári 
és kereskedelmi iskolák az előbbi hárommal önmagukat is. A ma ki
átkozott, elesapott tanférfiút másnap rehabilitálta. Sokszor félni lehetett, 
hogy a mit ma nagy vehementiával elrendelt, holnap nem fogja-e 
megsemmisíteni. Bizonyos határok között mától holnapra kapkodva 
intézkedett, magasabb színvonalon álló tanügyi conceptiója nem volt, 
minélfogva egységes tanügyi vezérlő princípiumot utódai számára nem 
hagyhatott hátra.

Csáky ministerkedésének legtöbb idejét az egyházpolitikai küz
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delmek emésztették föl. Elvi középiskolai reformokat fölvetett, de meg 
nem valósíthatott. Egy tapasztalati tényt azonban ez időből nem hall
gathatunk el. Ugyanis az enquéteken tűnt ki legjobban, hogy köz
oktatásunk egységesebb rendszerbe terelve eddig még nem volt, hogy 
egy magyar közoktatásügyi rendszer még csaknem egészen ismeretlen; 
mert az enquete tagjainak legnagyobb része is fiatalkori, idegen, kül
földi individuális benyomásaiból kiindulva, azon középiskola képét 
indítványozta a jövő magyar középiskolára rányomni, a milyen közép
iskolában hajdan ő maga tanult, vagy a milyen neki külföldön esetleg 
megtetszett. Az elmondottakkal se Trefort, se Csákv államférfiúi nagy
ságából egy parányit sem vontunk le, de nem is volt okunk levonni, 
ellenkezőleg neveikhez elévülhetetlen alkotások és hazafias érdemek 
vannak fűzve. Az elmondottakkal kizárólag közoktatásunknak rendsze
rének kialakulatlan voltára óhajtottunk általános vonásokban rámutatni.

Ha az eddigi előzményeket összevetjük s azokból jellemző 
ítéletet akarunk vonni, az csak ez lehetne: hogy valami kimagaslólag 
vezérlő és jövőjére positiv kötelező elv vagy gyakorlat az utódra eddig 
nem maradt. Természetes, jobban mondva a szó komoly értelmében 
magyar közoktatási rendszer és egészséges közszellem teremtése és 
meghonosítása, mely a jövőnek is kötelező lenne, a közoktatásügy 
férfiainak ma legfontosabb vezérlő elvének kell lenni. De mikor ezt 
hangoztatjuk, egyszersmind be kell látnunk, hogy arra egyes embernek 
se ideje, se ereje elegendő nem lehet, hogy azt a munkát csak egy 
kimagasló szellemi erő vezetése alatt, egy azon czélra szervezett szak
testület végezheti el évek lelkiismeretes munkája árán.

A mai viszonyokkal senki sincs megelégedve, állandó jelszó a 
reform. Nem is modern ember, ki tanügyi reformot nem hangoztat. 
De mily irányban és miként történjék ? A legutóbb hangoztatott reform
eszmék között még legfontosabb volt az egységes középiskola eszméje. 
A dolog, mint eszme természetszerű, elméleti megokolása a közoktatás- 
ügyi tanács részéről szép is, logikus is, de gyakorlati kivitele felől csak 
homályos sejtelmek uralkodnak, a mi nagyrészben oka volt, hogy 
gyakorlati megvalósításába nem foghattak. Pedig tudniok kellett volna, 
hogy intézmények, melyeknek gyakorlati alakulása a jövő dolga, egy
előre fel sem ismerhetők. Lehetetlen már ma ama jövendő tanügyi 
rendszer alkatát minden izében áttekinteni, a mely csak a munka 
szabad társulása mellett az érvényesülni akaró elvvel egyetemlegesen 
fejlődhetik.

Fentebbi soraimban tanügyünk újabb fejlődéséhez, a complicatió- 
ból való kibontakozáshoz egy szaktestület szervezésének szükségét 
említettem, most okait is röviden elmondom.

Köztudomású dolog, hogy a többi ministeriumokban a sikeres 
■és folytonos haladást különösen az teszi lehetővé, hogy azokban a 
fontosabb ágak vezetése huzamosabb idő óta kiváló szakemberekre van 
bízva és ma már ritka az a ministerium, mely a maga és a közügy

10*
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érdekében ne törekednék a kiváló szakférfiak s szervező tehetségek 
legjavát és a hivatott szakmunkások egész osztályát a maga kebelében, 
összegyűjteni. Kezdettől fogva, egy évtized előtti időig majdnem mindig 
nem szakférfiak intézték az ország oktatásügyét. Boldogult Trefort ezt 
eléggé érezte, kitűnik abból hogy e hiány pótlása czéljából a minis
terium keretén kívül az országos közoktatási tanácsot szervezte. Tagjai 
kiváló tudós férfiak, de nem hiszem, hogy a testület sértésnek veszi a 
kijelentést, hogy annak a feladatnak, a mit tulajdonképen teljesítenie 
kellene, szervezeténél fogva nem felelhet meg.

A kiváló tanügyi szakférfiak testületét magában a cultusminis- 
terium kebelében kell összegyűjteni s szervezni, melynek tagjai a 
közoktatásügynek intézői, szervezői és tanácsadói lennének, a kik az 
ország tanintézeteivel élő összeköttetésben állanának, kiknek feladatuk 
volna a bel- és a külföld tanügyét folytonosan tanulmányozni, az utóbbi
nak tanügyi előnyeit a magunk részére hasznosítani, a magunkét pedig 
a mai chablontól eltérőleg nyílt, őszinte szellemben és természetes 
mederben irányítani és ellenőrizni.

Az ily testület közvetlen a tanintézetek területén szerezné tapasz
talatait, akár a czélzott vagy a szükséges reformhoz, akár más öntudatos 
haladáshoz. Tapasztalatai s legjobb tudása alapján kidolgozná a magyar 
közoktatásügy (vagy egyéb tanügyi fokozatok) rendszerét, annak érvénye
sítése fölött őrködnék, a történeti fejlődés meleg ágya lenne; meggátolná 
az ötletszerű névleges reformokat, valamint azt is, hogy esetleges válto
zások esetén tanügyünk a folytonos haladás terén megzavartassék vagy 
reform-törekvéseiben útját állják.

Az ily testület szervezését maga a dolog természete teszi szük
ségessé. Eddig a tanügy lényeges kérdéseivel csak egyesek és azok is 
nem rendszeresen, hanem hely, idő és más alkalom adtán többnyire 
esetleg foglalkoztak. Nem kívánunk tanügyi parlamentet, hanem igen 
is egy tanügyünk reformálása czéljából szervezett testületet. Ennek 
hiánya folytán eshetett meg rajtunk, hogy nálunk eddig alig merült 
föl valami magasabb színvonalon álló tanügyi elv vagy rendszer, mihez 
a saját viszonyaikon való okulás vagy önmagunk tanulmányozása és 
ne imitatio folytán jutottunk volna és csakis ily megszokott kényelmes 
gondolkozási légkörben argumentálhatnak a czélzott tanügyi változással 
szemben, hogy az ilyenre gondolni sem bátorkodhatunk, miután az 
Németországban eddig megkísértve nem volt.

Ez a testület a középiskolákra vonatkozólag a főigazgatókból, a 
bel- és külföldi tanügyi attachékból (bővebben lásd : Egyetemes Közokt. 
Szemle 1892. 13— 14. sz. 534. 1. «Közoktatásunk reformtényezői) és 
esetleg szolgálattételre behívott más tanférfiakból állna. A szervezet 
rendkívüli fontossága mellett nagyban emelné a tanári pálya tekintélyét 
és keresletét, azonkívül az országos tanácsot teljesen feleslegessé tenné,

Hogy e testület egyoldalúvá ne váljék, de különösen azon czél- 
ból, hogy az egész ország tanférfiai tanügyi dolgokban közvetlen és
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«élő részt vegyenek, hogy az a testület ne lehessen olyanná, mely a 
többiek helyett gondolkozik, ítél és cselekszik, szükségesnek tartanám 
a vidéken a kerületi tanáregyesületek felállítását. Ezek, ha nem is min
den évben, de bizonyos meghatározott időközökben az illető kerületek 
kijelölt helyein gyűlést tartanának, kifejtenék tapasztalataikat, ha kell 
kifogásaikat és mindezeket összefoglalva választott előadóik által az 
illető nyilvános forum előtt reprodukálnák. Ez a nyilvános forum pedig 
az országos tanáregyesület lenne, mely rendes gyűléseit 3—4 évi vagy 
ha kell, rövidebb időközökben tartaná. E gyűléseken az ország vidéki 
egyesületeinek véleményei, indítványai, kifogásai, határozatai megvitattat- 
ván, tudomás és orvoslás végett a közoktatásügyi ministeriumhoz fel- 
terjesztendők lennének.

A kerületi tanáregyesületek éltető forrásai a localis magyar iro
dalmi társaságok lennének, melyeket, a hol még nincsenek, a népoktatási 
s más tanEérfiak és a művelt közönség bevonásával, maguk a tanártestü
letek szerveznének. A régi tanárkörök önmagukban nem találhatnak 
■elegendő éltető erőt, azért hosszabb vagy rövidebb idő alatt kimerül
vén, feloszlanak, ellenben az ily helyi irodalmi társaságok a mikor a 
müveit közönség activ részvétele mellett megalakultak a maguk kebe
lében, ha lehet jogi, orvosi, tudományi, de mindenesetre paedagogiai 
szakosztályokat állítanának fel, melyeknek egymásra történő hatása a 
paedagogiát élő érintkezésbe hozná a társadalommal, miáltal fokról- 
fokra összes culturalis törekvéseink a mainál nagyobb mértékben 
magukon viselnék a közvetetlenséget és a nemzeti jelleget. Ezek az iro
dalmi társaságok egyszersmind a magyar nemzeti műveltség és tudo
mányosság contemplálói és terjesztői lennének az ország legtávolabb 
fekvő köreiben is, a mi saját benső dolgaiktól semmi esetre sem 
vonná el, csak a középiskolákban túltengetett alakiságokat kellene a 
tanügy lényegének megfelelő határok közé szorítani.

Ezek a testületek egyenként és összesen hivatva volnának mind
já r t  munkájuk kezdetén a következő kérdéseket megvitatni:

1. Jelenlegi culturalis létfeltételeink mikben különböznek a múl
takéitól ?

2. Az újabb viszonyok mily irányban és mely méretben nem 
tűrik a régibb tánügyi szervezeteket és az újabb fejlődés mily irányú 
•és mértékű változásokat követel ?

Az a nagy és sokoldalú tudományos testület a fentebbieken kívül 
még sok más fontos kérdésre megfelelne, újabb fejlődésünk biztosító 
tényezőit az eddigieknél öntudatosabban fogná megállapítani.

Tehát akár közoktatásunk reformálása, akár a létező állapotok 
•egyöntetűebb fejlesztése érdekében legközelebbi fontos feladataink néze
tem szerint a következők lennének:

1. Tanügyi szaktestület szervezése a cultusministerium kebelében, 
mely állna : a) az összes főigazgatókból; b) a bel- és külföldi tanügyi 
attachékból; c) egyéb kiváló s szolgálattételre behívott államférfiakból.
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2. Általános revisio.
3. Kolozsvárott tanárképző szervezése és tanárképzésünk fejlesz

tése (miben Budapest és Kolozsvár lennének központok).
4. Középiskolai igazgatók képzése a budapesti és kolozsvári: 

tanárképzőkben (bővebben lásd: Egyet. Közokt. Szemle 7. sz. 425. 1.
1892. év «Közoktatásunk reformtényezői*).

5. Vidéki tanáregyesületek szervezése.
6. Irodalmi társaságok alakítása a tantestületek által a művelt 

közönség bevonásával.
7. A pragmatica megalkotása.
(Pécs.) Hekinger Islván.

TANÁREGYESÜLET, TANÁRI KÖRÖK.

Körülbelül tíz éve annak, hogy a tanáregyesület decentralizatiója 
és a vidéki tanárságnak nagyobb térfoglalása érdekében az országos 
tanáregyesülettel kapcsolatban életbe léptettük a tanári körök nagy
reményű intézményét, és ma már ott vagyunk, hogy a kezdetben nagy 
tűzzel, érdeklődéssel és nem csekély eredménynyel működött körökről 
szomorodott szívvel jelenthetjük; de mortuis nil, nisi bene.

A tavali iskolai évben már csak három kör alakult meg, míg a 
többi vagy végleg megszűnt, vagy ideiglenesen várakozó állást foglalt. 
Lehet, hogy az idén e három sem fog megalakulni, vagy időközben 
szünteti majd be működését. A példa ragadós és ha minden előjel 
nem csal, a körök intézményét már a magyar paedagogia történetébe 
tehetjük át.

Én a körök feloszlatását őszintén sajnálom. Sajnálom főkép azért, 
mert ebben a tanárok egyesületi tevékenységének zsibbasztását látom, 
azt pedig a mai viszonyok között káros és helytelen dolognak tartom

Igaz, hogy tanáregyesületünk mai szervezete egyáltalán ki nem 
elégítő; az is igaz, hogy annak központi kormányzatában a vidéki 
tanárság jogosan és méltón annyi részt követelhet, a mennyi őt szám
arányánál fogva megilleti. De, ha jól tudom, ezeket az igazságokat a 
fővárosi kartársak is belátták már, és életbeléptetésök elé nemcsak 
hogy nem készülnek gátat vetni, de sőt maguk is óhajtják és így az 
egyesület reformjának irányára, alapelveire nézve ma tulajdonkép véle
ménykülönbség nincs s legfölebb a kivitel módozataiban mutatkozik 
még eltérés. És a tanáregyesület ma mégis nagyobb válság előtt áll, 
mint akkor, midőn a sérelem még fönnállóit és az orvoslásnak még 
lehetőségében is kétkedtünk.

Az az ideges nyugtalanság, mely közállapotainkat mai nap álta
lánosan jellemzi, fokozottan észlelhető mi rajtunk, tanárokon. Bizalmat
lanul nézünk egymásra és sokszor legtisztább szándékból tett nyilat
kozatokban is gúnyt és rejtett czélzást gyanítunk. Önkéntelenül is
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érezzük, hogy nekünk az országnak a mienkhez hasonló műveltséggel 
biró köreiben valamivel nagyobb erkölcsi súlylyal kellene bírnunk, mint 
a mennyi van; szavunknak, föllépésünknek, társadalmi, politikai és 
sok egyéb ténykedésünknek valamivel nyomatékosabbnak kellene lenni, 
mint a milyen, és mert ezt érezzük, bosszankodunk. Boszankodunk, 
a helyett, hogy vállvetve, egyértéssel és kölcsönös türelemmel igyekez
nénk a bajon segíteni. Ebben a tekintetben bizony nem egy bűn terhel 
jó magunkat is.

Ilyen bűn pl. az érdekló'désnek azon hiánya, melyet a tavali 
tátrafüredi közgyűléssel szemben tanúsítottunk, melynek feladala lett 
volna a tanáregylet reform-tervezetének megbeszélése, de mert nem 
volt határozatképes, eredménytelen maradt. És még nagyobb bűn, — 
hogy minden egyebet mellőzzek — a tanári körök működésének fel
függesztése és az úgynevezett várakozó álláspont. Igaz, hogy az utóbbi
ban megfelelő pose és erőteljes hanggal hálás közönségre tehetünk 
szert; de ez a helyzet nagyon emlékeztet a sült galambra. Hiába poseo- 
lunk, hiába várakozunk, ha magunk nem segítünk magunkon, akkor 
az Isten sem segít.

Sőt épen most, midőn a tanáregyesület valósággal küzd és műkö
désében meg van zsibbasztva, kettőzött erélylyel kellene a vidéki tanári 
köröknek munkához látniok. Ezekre háramlik ugyanis most azon nehéz 
feladat, hogy a súlyos bajokkal küzdő országos tanáregyesületet fön- 
tart.sák és fönnállásának megfelelő biztosítékokat teremtsenek. Egy új 
alapra fektetett és az ország összes tanárainak érdekeit képviselő egye
sület egyáltalán nélkülözhetetlen. Hány fontos, a mi érdekeinket leg
közelebbről érintő kérdés megoldása vár még ránk a jövőben, melynél 
az ország összes tanárainak együttes föllépésére szükség lesz! És ki 
van hivatva ily esetben az ország összes tanárainak képviseletére, ha 
nem az országos tanáregyesület ? A tanári köröket, mint az egyesület
tel állandóan érintkező, de attól mégis független erkölcsi testületeket, 
nem érinti a tanáregyesület válsága. Most is épen olyan erélyt fejthet
nek ki működésükben, mint az előtt, midőn az egyesület még ép és 
egészséges volt. Ehhez nem kell egyéb, csak akarat és ügyszeretet. 
Alakuljanak meg tehát újból a körök, vegyék tárgyalás alá a tanár
egyesületnek reformtervezetét és igyekezzenek arra nézve egyetértésre 
jutni. Nem képzelek magyar tanárt, a ki a jövő tanáregyesületi köz
gyűlésen az ilyen új alapra fektetett és az ország összes tanárainak 
érdekeit egyformán képviselő egyletet szívéből ne üdvözölné.

(Ungvár.) Schürger Ferencs.
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I S M E R T E T É S E K .

Szám tan a középiskolák I., II. és III. osztályának használa
tára. írták : dr. Gerevich Emil és Orbók Mór. Budapest, 18У5. 
Kiadja Lauffer Vilmos. Ára 1 frt 80 kr.

E könyv az első három osztálynak megfelelően három részből 
áll. I. rész I. osztály. Az első szakaszban ismeretes szemléleti tárgya
kon és tüneményeken indulva, megállapítják a szerzők a szám fogal
mát, mint a tárgyak összesítését avagy a tünemények ismétlődését; 
ennek mértékét; az egységet; jelzését: a számjegyet; megkülönböztetik 
az egész és tört, egyenlő és egyenlőtlen számot. Foglalkoznak továbbá 
a számok kiírása és olvasásával, kiterjeszkedvén a római számírás 
ismertetésére is. A második szakaszban következik a négy alapművelet 
egy- és többnevű egész számokkal s a mértékek és viszonyok ismer
tetésével. A harmadik szakasz magában foglalja a négy alapműveletet 
tizedes törtekkel, új pénzrendszerünk leírásának előrebocsátásával. A 
negyedik szakaszban találjuk a számok oszthatóságát, tényezőkre való 
bontást, a legnagyobb közös osztót s a legkisebb közös többszöröst és 
ezek kikeresési módját. Az ötödik szakasz tárgyalja a közönséges tör
teket és az ezekkel való míveleteket, a közönséges és tizedes törtek
nek kölcsönös átalakítását és mindkettővel való számolási míveleteket. 
A hatodik szakaszban végül ismertetik az időszámítást különböző 
esetek és helyek szerint.

Ha valahol, úgy az I. osztályban különösen fölötte kívánatos és 
a számolásban elérhető siker nélkülözheteLlen feltétele az egyszerű, 
világos és könnyű előadás, melyben a szerzők egészen otthonosak ; a 
mindennapi életből merített példákból kiindulva, kezdve a szám fogal
mán, természetes következetességgel vezetik a növendéket fejben való 
előleges megoldás útján a számok változtatásán alapuló míveletek és 
a már előre szóval megállapított helyes eredmény írásban való kifeje
zésére még ott is, a hol a megértés és haladás nehézkes. így a tizedes 
törttel való szorzás és osztás eljárásának megállapítása oly egyszerű és 
világos, hogy ennek megérthetéséhez alig fér kétség. Az összetett osztó 
kikeresése szintén szerencsés gondolat. A közönséges törtek szemléltető 
előadásával elejét veszik a tört osztása nehézségének ('/s : 2 =  V4), 
habár nem ártott volna annak tüzetes kijelentése általában, hogy a 
mívelet a törteknél mint nevezett számoknál mindenütt csak a számlálóra 
vonatkozik. Egész szám szorozásánál törttel látjuk helyesen alkalmazva 
a törtegységet és a 135 oldalon e tényezők felcserélését. Az időszámítás 
szakasza szintén igen hasznos dolog, habár czélszerűbb volna talán 
annyit a mennyit már a míveletek közé bevenni.

II. rész a II. osztály számára. Ennek első szakaszában kifejtik 
a munkamegtakarítást az alapmíveleteknél vagyis az előnyös míveleteket. 
Ezt követi a mértékek és pénzek ismertetése és összehasonlítása és 
ennek szükséges következményeként a rövidített míveletek. A második 
szakaszban megállapítják az arányosság fogalmát, az egységről több
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ségre és viszont való következtetés módját és pedig egész és tört 
számokkal egyaránt egyenesen és szétbontás útján. Ugyanazon alapon fej
tegetik a harmadik szakaszban a százalékszámolás módját és alkalmazá
sát. A negyedik szakasz szól az arányok, arányiatok és alkalmazásukról.

Az «Utasításokénak megfelelő eljárást itt is szorosan betartják 
a százalék-számolásnál talán túlságosan is, mi azonban a rationalis 
methodust csak emeli. A tárgyi ismertetések itt is mint előbb világosak 
és vonzók, a fejtegetések meggyőzők és a következtetések oly termé
szetesek, hogy az eljárási szabályok és képletek felállítása fölösleges.

III. rész a 111. osztály számára.
Első szakasz : összetett hármasszabály és (második szakasz) 

ennek alkalmazása a kamatszámításra egyenesen és szétbontási mód
szerrel az egység alapján. Ezt követi: állami értékpapírok és azokkal 
való számítások, a váltó ismertetése és leszámítolása ; kamatos-kamat 
táblázattal. A harmadik szakasz szól a határidó'számításról; negyedik 
arányos osztásról, ötödik az elegyítés-számolásról, a hatodik a láncz- 
szabályról mind az egység alapján ; végül a hetedik szakasz az arany- 
és ezüstárukra és érmekre vonatkozó számításokról arányiatok alapján.

Az egységről többségre és viszont való következtetés következetes 
betartása e résznek fővonása oly annyira, hogy az eredményeknek 
írásban való meghatározására arányiatok segítségével alig jutott hely. 
Ebből is látszik, hogy a szerzők föltett czélja a tankönyvben inkább az 
értelemhez való férkőzés, mint másutt oly sokszor használt számolási 
mechanismus. És ezt a czélt teljesen elérték. Ez eljárást könnyítette a 
most még érdekesebb tárgyi ismertetések, pl. a váltó stb. vonzó elő
adása és az üzleti számítások gazdag változata.

Mind a három részben felsorolt tárgyalási módszer az «Utasí
tások »-nak megfelelő, mely a különböző számviszonyokat genetice 
határozza meg és a tanulót csupán következtetés útján vezeti a meg
oldásra. Az egyes szakaszok végén «Ismétlés» czímén kérdések alak
jában helyesen összefoglalva találjuk a meghatározásokat és számolási 
eljárásokat. A fejtegetést világossá teszi az ismert tárgyi körön való 
indulás és vonzóvá az érdekes és gazdag példatár, melyen nemcsak 
a számvetés módját sajátítja el a tanuló, hanem tágítja ismeretkörét a 
hazai tanügy, nemzetgazdaság, ipar és kereskedelem, államháztartás, 
pénzügy, történelem és statistika bő és változatos adataival. Az új 
pénznemnek ábrázolás által legkönnyebben felfogható előadása és az 
áraknak korona-értékben való kifejezése kiválóan emelik e tankönyv 
becsét. A kevésbbé sikerült rövidítés, mint dekagramm — dkg, továbbá 
a deczi és czenti népies kurtítás alkalmazása, nem említve a gyér 
sajtóhiba (mint 111. old. V. czím, 152. old. 2. és 3. alatt), csak a 
szerzők jó magyaros nyelvezetéről és a terjedelmes munka gondos 
áttekintéséről tanúskodnak. A könyv beosztása kifogástalan, külső ki
állítása minden tekintetben megfelelő. A könyv azonban egy kicsit 
drága. Elterjedésével remélhetőleg csökkenni fog az 1 frt 80 krnyi ár is !

(Ungvár.) Medrecsky István.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

A TANULÓK IDEGESSÉGE.
A demographiai congressuson több középiskolai vonatkozású elő- 

adás is volt. Ezek közt szélesebb körben is érdeket és figyelmet kelt
het a dr. Schuschny Henrik iskolaorvosé, a «Középiskolai tanulók 
idegességéről». A következő kérdésekre keresett feleletet: vájjon a 
tanuló magával hozza-e az iskolába az idegességre való dispositiót, 
avagy magával hozza-e az idegesség tüneteit ? Mi hozza létre a dis
positiót és e tüneteket, és mi képen volna az idegesség korlátozható? 
Előadó vizsgálatokat tett a budapesti V. kér. állami főreáliskola tanulóin. 
Vizsgálatai eredménye a következő: normalis idegrendszert talált az 
alsó négy osztályban a tanulók 40‘9%-ánál, a felső négy osztályban 
a tanulók 37'2%-ánál. Ideges dispositiót az alsó négy osztályban 
12’7%-ot, a felső négy osztályban 5'8°/<>-ot; ideges tanuló — ideges 
dispositio nélkül — volt az alsó négy osztályban 6'9°/0, a felső négy 
osztályban 15‘9°/0 ; ideges tanuló — ideges dispositióval — volt az 
alsó négy osztályban 39'5°/0, a felső négy osztályban 4Г1°/0. Tehát 
az ideges tanulók százaléka az alsó osztályokban 46 '4% i a felső osz
tályokban 57'0% . Azután áttér azon okok vizsgálatára, melyek a 
tanuló idegrendszerét veszélyeztetik. A hibás házi nevelés, ideges kör
nyezet, a túlságos táplálás, különösen az egyforma hús-dieta, szeszes 
italok élvezete, a séták ritkasága stb. okozói a gyermek idegességének. 
De ha ezen okok a szülői ház rovására esnek, előadó szerint az 
idegesség szűlőokai közt vannak olyan tényezők is, melyek az iskolai 
élettel függenek össze. Ezek közé tartoznak a tanár egyénisége, a házi 
föladatok, a megtanulandó anyag növekvő mennyisége, mely a tudo
mány haladásával lépést tart, a tanulók nagy száma és a szaktanár
rendszer, melyek nem engedik meg, hogy a tanár individualisáljon stb. 
A tanulónak kevés a szabad ideje és ezt is rosszul használják föl. 
Így tehát nem erősödhetik a tanuló idegrendszere. A mai tornatanítás 
szintén csak kevéssel járul ahhoz, hogy a tanuló idegereje növeltessék. 
Az ifjúsági játékoktól nemcsak több szabad mozgást, hanem szellemi 
frisseséget is várhatunk. Az alvás tartama is bizonyos arányban áll az 
idegességgel. Az ideges tanuló átlag kevesebbet alszik, mint a nem 
ideges. А VIII. osztályban a különbség majdnem 3/4 óra. A szeszes 
italok is befolyásolják a tanuló idegerejét. Különösen a felsőbb osz
tályok azon növendékeinél tűnik föl az idegesség föllépte, kik szeszes 
italokkal — különösen borral — élnek. Az előadás utolsó részét 
képezte azon tényezők fölsorolása, melyek segítségével a tanulók ideges
ségét leküzdeni és idegerejét fokozni lehetne. Azon tényezőkön kívül, 
melyekre a fentebbiek után önként következtethetni, ajánlja fölolvasó,
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hogy egészséges helyen — a vidéken — távol az ideges szülők káros 
befolyásától az egészségtannak megfelelő internatusok alapíttassanak ; a 
tornatanítás ellenőrzésere külföldi minta szerint a tornafelügyelői állások 
rendszeresíttessenek; az iskolaorvosi intézmény fejlesztessék; az egész
ségtan tétessék kötelező tantárgygyá. Végül kivánja, hogy a tanárok 
is foglalkozzanak az egészségtannal.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

AZ UNGVÁRI KÖR ALAKULÓ GYŰLÉSE*
Hódoly László elnöklő igazgató előterjesztvén a gyűlés czélját, azt 

megnyitottnak nyilvánítja. Schürger Ferencz azon kéréssel fordul az elnöklő 
igazgatóhoz, hogy szíveskedjék kimerítő felvilágosítást adni a vidéki 
tanári körök intézményéről s azok működési irányáról, nemkülönben ama 
viszonyról is, mely jelenleg vidéki körök s az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, mint központ között van s végül azt kérdezi, hogy a múlt tan
évben körünk s a központ között történt-e, s ha igen, mily irányú érint
kezés. Mire az igazgató constatálja. hogy a múlt évben a központban beállott 
vajúdás és átmeneti állapotok miatt azzal épenséggel semmiféle érint
kezésben nem voltunk. Medreczky István erre megjegyzi, hogy az érintkezés 
megszűnéséhez az említetteken kívül mindenesetre hozzájárult az is, hogy 
körünk múlt évi jegyzője, minthogy a csatlakozásra felszólított beregszászi 
és s.-a.-újhelyi tanárok még határozott választ nem adtak, — a megalakulás
ról szóló jegyzőkönyvet a központnak fel nem küldötte. Az igazgató szintén 
hangsúlyozza, hogy a központban beállott válság a vidéki körök működésére 
csakugyan zsibbasztólag hatott s a tevékenységet lankasztotta. Elismeri, hogy 
a központtal való érintkezés a jelenlegi átmeneti állapotok miatt egyelőre 
még nehéz lesz, de körünknek újraalakulására nézve ezt épen nem tartja 
akadályozónak. Ajánlja a megalakulást. Schürger Ferencz bebizonyított tény
nek látja azt, hogy az említett válság miatt sok vidéki kör teljesen meg
szűnt. Azt a kérdést veti fel tehát, hogy nem volna-e talán czélszerűbb e 
vajúdás megszűnéséig várakozó állásponton maradni. Határozott véleménye, 
hogy nem,, sőt épen most a tanáregyesület válságos idején kell a vidéki 
köröknek, mint erős erkölcsi társulatoknak, kettőzött erővel odaműködniök, 
hogy a tanáregyesület helyes alapon reformáltassék s hogy a vidéki tanárok
nak a központi kormányban olyan befolyás biztosíttassék, a mely őket a 
tanáregyesületben számarányuknál fogva megilleti. Melegen ajánlja a meg
alakulást azon megjegyzéssel, hogy ha a kör megalakul, működjék állandó 
kötelességérzettel. Medreczky István annál is inkább ajánlja a megalakulást, 
mivelhogy körünk megszűnése ez időben nagyon is érzékenyen hatna a köz
pontra. Szükségesnek tartja a megalakulást, mivel alkalmat kell keresnünk, 
hogy hivatalos ügyeink és teendőink megbeszélése s eszmecsere végett minél 
gyakrabban összejöjjünk. Erre legalkalmasabbnak a tanári kört tartja, mely
nek hivatása lesz az általános tanügyi dolgokon kívül a mi helyi ügyeink
nek is irányt adni. Sirokai Albert csatlakozik az előtte szóló véleményéhez, 
de a megalakulást úgy kivánja, hogy az a tanártestület minden egyes tagjára 
kötelező legyen. E véleménynyel szemben Schürger Ferencz azt hiszi, hogy

* Jegyzőkönyv, felvétetett 1894. október hó 21-én az U ngvári Tanári Kör 
alakuló gyűlésén.
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czélszerűbb lesz, ha ez ki nem mondatik, maradjunk — úgymond — keve
sen, de lelkesek s kötelességtudók. Az igazgató meg leven győződve a tanárok
nak a tanügyi dolgok iránt mindig tanúsítani szokott meleg érdeklődésétől, 
hiszi, hogy a körbe való belépés kötelezettsége senkire sem terhes. Erre 
Sehürger Ferencz — látván, hogy a gyűlésen megjelentek valamennyien a 
megalakulás hívei, azt indítványozza, hogy a kör elnöke írásban kérdezze meg 
a jelen nem levőket, hogy hajlandók-e a kör tagjai lenni. Medreczky István 
a kör volt kültagjait is hasonló czélból értesíttetni óhajtaná. Sehürger Ferencz 
ezt nem tartja szükségesnek már csak azért sem, mert a volt kültagok ez 
idő szerint már nem is tartózkodnak városunkban. Harasztiig Gyula és Báni 
Ede szintén csatlakoznak e véleményhez, mire azt az egész gyűlés elfogadja. 
Más felszólalás nem történvén az elnöklő igazgató a tanári kört megalakul
nak mondja ki. Mazuch Ede örömmel veszi tudomásul a kör megalakulását 
s szívesen lép be abba, mert ismeri annak fontos hivatását s ama hatás 
erejét, melyet ily módon az együttműködés teremthet. Hangsúlyozza, hogy a 
központtal való állandó érintkezés nagyon is kívánatos, miért is felkéri az 
elnöklő igazgatót, hogy e czélból a központi elnökséget körünk megalakulásá
ról mielőbb értesíteni szíveskedjék, mely indítványt Sehürger Ferencz azzal 
egészít ki, hogy a megalakulásunkról tett értesítéssel egyidejűleg kérdés intéz- 
tessék a központhoz, a vidéki körök jelen állása és működési iránya felől 
is. A kör ily értelemben határoz s felkéri a kör jegyzőjét, hogy az alakulás
ról szóló jegyzőkönyvet a központnak küldje meg.

Az elnöklő igazgató ezután tisztviselő-választásra szólítja fel a kört. Válasz
tandó: elnök, alelnök. jegyző. A választás azonnal megtörténik. Eredménye: 
elnök Hódoly László igazgató, alelnök Sehürger Ferencz, jegyző dr. Holosnyay 
Irén lett. A kör elnökévé választott igazgató a maga és tiszttársai nevében 
köszönetét mond a körnek. Mazuch Ede örömmel hallgatta Sehürger lelkes 
szavait, melyek oda culmináltak, hogy ha megalakulunk, odaadással és lelke
sedéssel igyekezzünk azon. hogy körünk teljesen megfeleljen nemes hivatásá
nak. Teljesen egyetért ezzel ő is s ezért indíttatva érzi magát felkérni az 
elnököt, hogy kérdést intézzen a tagokhoz, hogy ki óhajt a legközelebbi ülé
sen valamiről értekezni. A felhívás megtörténik s Báni Ede bejelenti, hogy 
a november hó 4-én tartandó köri ülésen gymnasiumunk újabb történetével 
foglalkozó most készülő művéből fog felolvasni s egy-két kérdéses pontot 
megvitatni, Sehürger Ferencz pedig a most lefolyt kerületi tornaversenyekről 
szóló értekezését fogja bemutatni.

Ezután Medreczky István olvasta fel «Fögymnasiumunk ifjúsága 1893/4- 
ben> czímű értekezését. Felolvasó öt pontban tárgyalja intézetünk ifjúságának 
körülményeit és pedig : -I. A kor és értelem viszonyai. II. Származási hely.
III. A szülők polgári állása. IV. Az erkölcsi .viselet és előmenetel. V. A tanulók 
mulasztása. Az I. pont alatt statistikai táblázat alapján mutatja ki, hogy a 
gymn. tanfolyam megkezdésének ideje legkedvezőbb 9-től a be nem töltött 
11 év, mert a korosabbak százalékai rohamosan hanyatlanak. A 9-ik évnél 
fiatalabbakra nézve saját tapasztalata alapján eseteket hoz fel az előadó, 
melyekben a tanuló ugyan sikeresen futotta be a középiskolát, de egészsége 
rovására

A II. pontnál kifejti, hogy intézetünkben a 257 más megyebeli közt 
19 vármegye van képviselve. A városra és megyére marad még 286 tanuló, 
kiknek nagy része elesnék, ha a város igényeinek megfelelően helyben egy 
ipar- vagy kereskedelmi iskolát állítanának fel. Utal arra is, hogy mennyit 
von el intézetünktől a kiegészített munkácsi főgvmnasium és a beregszászi 
reáliskola.

III. A szülők polgári állásánál kimutatja előadó, hogy a 193 más 
értelmiségi közt van 121 g. hath, lelkész, kiket mint relatív többségben 
levőket a nevelőintézeteken kívül fögymnasiumunk anyagi támogatására hí 
fel az intézethez kötött ösztöndíjak alapítása által.
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IV. Az előmenetelre nézve constatálja, hogy 548 osztályozott tanuló 
közül az iskolai évet befejezte sikerrel 409, vagyis közel 75°/0, megbukott 
189 vagyis közel 25%- Ezen eredményt a vallásfelekezetek szerint részletezve, 
azt — találta, hogy minden 16 izr., 17 rk., 34 gk., 48 ág., és h. h. tanulóra esik 
egy jeles. Különben

a rk.-ok közül átment 74% megbukott 26%, 
a gk.-ok » » 81°/0 » 19°/o>
a ág. és h. h. > » 71 °/0 » 29%,
az izr. » » 68% » 32%,

vagyis az előmenetelre nézve így következnek a felekezetek : gk., rk., h. és 
ág. h. és az izr.-ák.

Magaviseletre nézve a rk. közül 64% jó, 85% szb. 2% kszab.
gk-ok » 73% » 27°/0 » — »

az ágh. és h. h. » 63% » 37% » — »
az izr. » 49% » 50% » 1% kszab.

Vagyis magaviseletre a tanulók így következnek: gk,, rk., ág. és h. 
és az izr. Egyben dicsérettel emlékezik meg az önzetlen adakozó és alapító
ról ú. m. dr. Dubay és a helybeli izr. nőegyletről.

V. pont alat beszámol a tanulók mulasztásáról. Csak az öt és több 
órás mulasztást véve, egészben mulasztott 480 tanuló 14.634 órát; egy tanulóra 
átlag esnék 30 óra. A kisebb mulasztást apaszthatni véli előadó éber ellenőr
zés és felügyelet által úgy a ház, mint az iskola részéről. Tandíj miatt, nem 
kellőleg igazoltan mulasztott 50 tanuló 485 órát, melynek kezelését előadó 
azért az adóhivatal által véli czélszerűen eszközölhetó'nek de meg azért is, 
mert még sokan azt hiszik, hogy a tandíj a tanárokat illeti. Végül az 
intézet összkiadását 75.386 frtnak mondja, melyből a tanulmányi alapra 
41.245 írt esik.

A felolvasás után érdekes eszmecsere fejlődött az elnöklő igazgató s 
a jelenlevők részvételével. Az I. pontnál Wilcsek J. megjegyzi, hogy sokszor 
a fiú azért jut későn a gymnasiumba, mert az elemit ismételnie kellett, 
holott nálunk jó tanuló lesz belőle. Schürger Ferencz azt tartja, hogy az 
adatokat több évről kellene összeállítani nemcsak nálunk, hanem egyebütt 
is, mire az előadó a mennyire az adatok rendelkezésére állanak, vállalkozik 
is. Horoscsák Gyula kívánatosnak tartaná az eredmény kimondásakor, hogy a 
tanulókat nyolcz éven át egy tanár vezesse. Báni Ede felhozza, hogy arány
lag kevés kilencz évnél fiatalabb tanuló van, a kiből jeles lesz s így az 
inductio nem teljes. A III. pontnál az elnöklő igazgató sajnálatát fejezi ki, 
hogy a rk. lelkészek nem nősülhetnek, midőn a gk. papok ily szellemi tőkét 
adnak a hazának. Erre dr. Fibiger Sándor megjegyzi, hogy erről véleményt 
már mondtak pro és contra is. A IV. pontnál az igazgató az előmenetelt még 
kedvezőbbnek tartja, ha a javításokat is betudjuk. A gk.-ok kedvező előmene
telét dr. Holosnyay I. főkép a gk. nevelőintézetek üdvös hatásának tulajdonítja. 
Az V. pontnál Báni E. azon nézetének ad kifejezést, hogy a tandíj-kezelés 
egyes tanároknak mintegy mellékjövedelme s azért kezelését nem tartja czél- 
szerünek az adóhivatalra bízni. A mulasztások ellenőrzésére nézve Schürger 
Ferencz felemlíti, hogy az osztályfő tiszte lenne a tanuló mulasztásáról a 
szülőt azonnal értesíteni.

Ezután Medreczky István be akarja mutatni az Eötvös-féle a hő mecha
nikai egyenértékének meghatározására szolgáló készüléket. De az idő előre
haladottsága miatt ez a jövő ülésre maradt. Ezzel az elnök az ülést bezárja.

Br. Holosnyay Irén, 
a kör jegyzője.
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LAPSZEMLE.

Az «Orálló*-nak, e protestáns felekezeti, de tiszta szabadelvűséggel 
szerkesztett politikai lapnak f. évi 69—72. számában «J. középiskolai osztá
lyok létszámának korlátozásáról̂  czímen a középiskolának számos bajával 
foglalkozik Zsoldos Benő sárospataki tanár, ismert nevű philologusunk. 
Rámutat arra a visszásságra, hogy a középiskolai törvénynek azon rendel
kezése, mely 60-ra szabja egy-egy osztály létszámát, nagyon megszaporította 
a magántanulók számát, kivált oly intézetek környékén, melyeknek anyagi 
ereje nem engedte meg az osztályok párhuzamosítását. E magántanulók 
később belépve a nyilvános iskolába, akkor is csak hátráltatják tanulótársaik 
rendes haladását. A czikk végül azt az óhajt fejezi ki, hogy a kormány az 
államsegítségre szoruló felekezeti, kivált prot. intézetektől ne követelje auto
nómiájuknak még csak részleges föláldozását sem, mert az intézetek állam
segítség előtt is megfelelvén a törvényes követelményeknek, bizonyos, hogy 
az államsegítség után is csak oly szabályosan fogják teljesíteni magasztos 
hivatásukat. A teljes autonómia annyival inkább meg volna hagyandó, mert 
csakis így biztosítható a fentartó testületnek, a hitrokonoknak, átalában a 
társadalomnak élénk érdeklődése, mely bőven fölér azon ellenőrzési jogokkal, 
melyekről a kormányhatalomnak le kellene mondani.

VEGYESEK.

Ideiglenes igazgatóvá kinevezés. Dr. Badics Ferencz a bpesti VI. kér. 
áll. reáliskola rendes tanára a bpesti I. kér. kir. kath. gymnasium ideig
lenes igazgatójává neveztetett ki. (53.7Ö0. nov. 3.)

Megerősítés. Liebenwein Alajos m.-szigeti kath. gymn. rendes rajztanár 
ebbeli minőségében végleg megerősíttetett. (36.159. sz.)

Látogatás erdélyi középiskolákban. Dr. Klamarik János ministeri taná
csos visszatért erdélyi útjából, mely alatt hat város középiskoláit látogatta 
meg. Még pedig a dévai áll. főreáliskolát, az erzsébetvárosi állami algym- 
nasiumot, a medgyesi és segesvári ág. ev. főgymnasiumokat, a Székely
keresztúri unit. gymnasiumot és a székelyudvarhelyi három középiskolát. Az 
államiakban nem puszta látogatás volt a czélja. A dévai és székelyudvarhelyi 
áll. főreáliskolák internatusai ugyanis állami kezelésbe fognak átmenni s a 
ministeri tanácsos helyszíni tanulmány alapján készítette el az új szervezet 
tervét. Erzsébetvároson meg, hol a város a legszebb helyen terjedelmes telket 
hajlandó az államosított gymnasium új épületére adni, ezt tekintette meg. 
A ministeri tanácsos a legszívesebb fogadtatásban részesült az autonom 
középiskolák s felekezetek részéről is.

Hitoktatók háza. A budapesti róm. kath. hitoktatók, kiknek állásával 
bizony elég szerény dotatio jár, közös háztartással könnyíthetnek magukon. 
Egy névtelen jóltevőjök három esztendőre kibérelte számukra a József-utcza 
33. sz. házat, melyet átalakítottak s már be is rendeztek.
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Iskolai por. A «Schulhygiene»-ben egy szakférfiú közli az iskolai porra 
nézve tett tanulmányait. E szerint egy 60 négyszög méternyi tanteremben, 
a hol 40—50 gyermek van, naponként összegyűl száraz időben 100 gramm, 
esős időben 300—400 gramm por. Minden gramm porban van 500.000—
1.800.000 csira (többnyire baktériumok). Egy 100 négyszög méternyi padlatra 
leszállóit a tanterembe öt perez alatt 100 csira, míg a vizsgáló saját szobá
jában 10 perez alatt csak 6 csira szállott le.

Ösztöndíj-pályázat. A Jettim-féle alapítványból több 60 frtos ösztöndíj 
és 50 frtos árva-díj ürült meg. Csak keresztény ifjak pályázhatnak, kik közép
vagy felsőbb iskolába járnak. Egy helyre pedig tisza-szentmiklósi (torontáli) 
szegény zsellér. Határidő deczember|31. A folyamodvány Ráth Károly főpolgár
mesterhez intézendő, mint az alapítvány főigazgatójához.

Halálozások. V á rkn n y i Endre, a szepsi-szent-györgyi ref. főgymnasium 
rendes tanára, okt. 31-én meghalt, tanári működésének 15-ik évében. Munka
bíró erejének teljében, hirtelen halál ragadta el. Szívszélhüdés érte alig, hogy 
baza érkezett Budapestről, hol mint a város küldöttségének egyik tagja járt. 
A gyászos eset nemcsak tanári körökben kelt általános részvétet, hanem a 
város és megye minden köreiben is, mert a megboldogult nemcsak jeles tanár 
volt. hanem élénk szellemű s tevékeny munkása a társadalmi és közéletnek 
is. Egyletünk szintén lelkes tagot veszít benne, ki a messzi vidékről is rendesen 
fölkereste közgyűléseinket s szeretetreméltó egyéniségének sok jó barátot 
szerzett. Gyász érte a lőcsei kir. kath. főgymnasiumot is, melynek szintén 
egyik tanára: Z a ym u sz  Gábor rendes tanár költözött jobb létre, életének 
52-ik s tanári működésének 26-ik évében. A megboldogult a beszterczebányai 
egyházmegye áldozó papja volt. Halála szintén váratlanul következett be.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.
L u ká cs  György áll. főgymn. tanár. Magyar számvetési feladatok. Ára 

40 fillér. Nagybánya. Molnár Mihály.
R ib á ry  Ferencz dr. Világtörténelem középiskolák számára III. r. Újkor. 

Ötödik kiadás. Budapest. Franklin-társulat. 1894, Ára 1 frt.
S zá la y  József: A magyar nemzet története ez. művére hirdet előfize

tést Lampel R. (Wodianer F. és fiai). Átdolgozta és sajtó alá rendezte B a rá ti 
Lajos. A mű 65 füzetre van tervezve. Egy-egy füzet ára 30 kr. A műben 
lesz 600 kép és sok színes műmeliéklet. Áz első füzet nov. 1-én jelent meg. 
A prospektusban készített képek valóban nagyon szépek. Minden hó 1. és 
15-én egy füzet jelen meg.

H enta ller  Lajos. Petőfi mint követjelölt. Episod a költő életéről. 
Athenaeum. Ára 50 kr.

Gohl Ödön főgymn. tanár. A római birodalom pénzeiről. Két képtáblá
val. Szabadka. 1894. (Bővebben ismertetjük majd).

K özépisko la i m a them atika i lapok szerk. Arany Dániel. Második évf. 
megjelent 1—3. sz. Egész évre 4 korona.

B eöthy  Zsolt. Magyar irodalom története. Képes díszmunka a müveit 
közönség számára. E gyönyörű műből megjelent már a 26. sz.

É lem y  Sándor. Az írvalolvasás tanmódszere kritikai világításban. Ára 
80 kr. Temesvár 1894.

B em e  Károly. Magyar nyelvtan mondattani alapon. A polg. és közép- 
isk. I. és II. oszt. számára. Második lényegében változatlan kiadás. Ára 
60 kr. 1.894. Lampel R. (Wodianer F. és fiai).

Öreg János dr. Tapasztalati lélektan. Harmadik kiadás. Budapest. 
Hornyánszky V. 70 kr.
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T a r t a l o m :  Tanügyünk újabb fejlődésének előföltételei. Hekinger Istvántól.— 
Tanáregyesület, tanári körök. Schiirger Ferencztől. —  Ismertetések: 
Gerevich— Orbók «Számtan» Medreczky Istvántól. — Közoktatásügy: 
A tanulók idegessége. —  Egyesületi élet: Az ungvári kör alakuló gyűlése.
—  Lapszemle. — Vegyesek. —  Irodalmi értesítő. —  Pályázati hirdetmények.

P á ly á za ti h irdetm ény.
A nagykanizsai róm. kath. főgymnasiumban a rajztanári állás meg

üresedvén, ennek pályázat útján leendő betöltése végett pályázat nyittatik ; 
— felhivatnak ezen állásra pályázni óhajtók, hogy képesítésüket, életkorukat 
és r. kath. vallásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1895. évi 
január hó l  ég Nagy-Kanizsa város tanácsához nyújtsák be.

A rajztanári állással 900 frt fizetés. 200 frt lakpénz van összekötve.
Munkakörét és számát a középiskolákról szóló törvény szabályozza.
A megválasztott egy évi működés eredménye után fog véglegesíttetni.
Nagy-Kanizsán, 1844. évi október 13.

A városi tanács.

P á ly á za t rajztanári á llá sra .
A szarajevói főgymnasiumnál a rajztanári állás töltendő be, mely 

állással a rajznak a helybeli tanítóképezdében való tanítása kötelezettsége is jár.
Ezen a IX. rangosztályba sorozott állással 1000 frt évi fizetés 200 frt 

lakbér és 300 frt pótlék jár megjegyeztetvén, hogy az alkalmazott tanár törzs
fizetése öt végleges minőségben töltött szolgálati év után 250 frttal, húsz év 
után pedig a Vili. rangosztályba való előléptetés mellett további 350 frttal 
emelkedik.

Ezen rajztanári állás egyelőre ideiglenesen töltetik ugyan be, de a 
kinevezendő tanár kielégítő szolgálat esetében megfelelő idő után véglege
síttetni fog.

Azon középiskolai képesítéssel biró tanárok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kötelesek kimutatni, hogy az osztrák- vagy magyar állampolgárságot 
vagy a boszniai és herczegovinai honosságot bírják, továbbá hogy a bosnyák 
(szerb-horvát) vagy e helyett valamely más szláv nyelvben tökéletesen jár
tasak, utóbbi esetben azonfelül kötelesek a bosnyák nyelvet a lehető leg
rövidebb idő alatt hivatásuk teljesítésére elegendő mértékben elsajátítani.

A kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbb folyó év végéig terjesz- 
tendők be az alulirt országos kormányhoz.

A folyamodványok egy 40 krnyi, a folyamodvány-mellékletek ellenben 
egy 10 krnyi bosnyák bélyeggel látandók el.

Ha Magyarországban vagy Ausztriában már bélyegzett bizonyítványok 
mellékeltetnek, ezek a 10 krnyi mellékleti bélyeg helyett a bosnyák illeték
szabályzat szerint esedékes bizonyítványi bélyeggel látandók el.

Bosnyák bélyegek hiányában a megfelelő összeg csatolandó a folya
modványhoz.

Bosznia és Herczegovina országos kormánya.

KORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI
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KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-körut 9—11. AlexílllderBerilát V. kér. állam i főreáliskola.

A FRANCZIA NYELVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT A REÁLISKOLÁBAN

Sokszor hallott panaszt ismételnék, ha azon kezdeném, hogy 
reáliskolai íranczia tanításunk mennyi bajjal küzködik és a reá fordí
tott időhöz meg fáradsághoz mérten minő kevés eredménynyel dicse
kedik. Az utolsó évek tanügyi irodalmában elég figyelemben részesült 
az idegen nyelvek oktatásának problémája. Élég szót váltottunk a 
reformmozgalom ügyében is, elvertük alaposan a port a szegény bűn
bakon, a grammatizáló módszeren és dicsőítő énekeket zengtünk az új, 
az egyedül üdvözítő olvasmány alapján való tanításnak. De mialatt a 
módszerre vonatkozó vitánk folyt, szinte észrevétlenül a czél iránt is 
átalakult a meggyőződésünk. Azelőtt nyelvtant tanítottunk a nyelvtanért, 
immár csak egy szempont vezet mindenben: a beszédet akarjuk taní
tani. Az új jelszónak látszólag mindannyian meghódoltunk. Legalább 
nem tudnék egyetlen esetet sem említeni, hogy tanférfiaink közül valaki 
szót emelt volna a franczia nyelvtanítás gyakorlati czéljának előtérbe 
jutása ellen. És mégis, mi ennek az egyhangúságnak a következménye ? 
Nézzük végig az utolsó reáliskolai értesítőket és hasonlítsuk össze az 
ezelőtt tíz évvel megjelentekkel. Lényegében olyan csekély az eltérés, 
hogy alig jöhet komoly számba. Az első kérdés, hogy milyen tan
könyvekből tanítanak, valamint az utolsó, hogy melyik a végczélja a 
tanításnak, egyaránt arra az eredményre vezet, hogy nem igen válto
zott semmi. Néhány iskolában az új eszmék szolgálatában álló tan
könyvre akadunk, néhányban jóval több olvasmányt tárgyaltak, de a 
sarkkérdésre hiába keresünk választ. Megtanultak-e a növendékek 
francziául beszélni és minő módszerrel érték el ezt a czélt ? Erről 
hallgatnak értesítőink. Mintha nyomtalanul hangzott volna el minden, 
a mit az idegen nyelvek tanításának érdekében közoktatásügyi kor
mányunk csak úgy követel, mint a laicusok és szakférfiak közvéle
ménye, tanügyi irodalmunk épúgy, mint a nyugoteuropai nagy reform- 
mozgalom, nem is szólva az általános gyakorlati áramlatról, mely 
életünk minden ízében érvényesül. Reáliskolai abiturienseink nem sokkal 
jobban beszélnek francziául, mint azelőtt. A tanítás ezen oldalát min-

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXVIII. 11



denütt nagyra becsülik, csak látszólag magában az iskolában nem. 
Miért van ez így? A tanárok közömbössége okozza-e vagy képességük 
hiánya? Talán meggyőződésből hanyagolják el az általánosan hirdetett 
őzéit? Vagy kényelmi szempontokból kerülik, nehézségei miatt? Tör
tént-e eddig valamely részről felszólalás, mely e kérdéseket megfejtené? 
A budapesti tankerület franczia professorainak értekezletén kérte-e 
valaki, hogy mentsék fel a beszéd tanítása alól? Nem. Egyetlen egy 
hang sem hallatszott eddig, mely a franczia szóbeli képesség fejlesz
tését a reáliskolában bármely okból is ellenezte volna. Tehát akarunk 
ez irányban működni, szeretnők növendékeinket a franczia beszédre 
képesíteni. Nem rettegünk a tízszeres munkától, melyet e feladat a 
régihez viszonyítva követel. És mégis, miért vagyunk elkeseredve az 
eredmény csekély volta miatt ? Miért valljuk be resignatióval, hogy 
nem sok tanulót bocsátunk el iskolánkból, a ki megtanult francziául 
beszélni? Miért tűrjük a mindenfelé hangzó vádat, a nélkül, hogy 
tényekkel igyekeznénk megczáfolni ? Miért nem hivatkozunk erre meg 
arra az abituriensünkre, hogy bebizonyítsuk, mennyire igazságtalan a 
világ, ha elégedetlenkedik velünk szemben ? Nyilvánvaló, mindezt azért, 
mert magunk is elégedetlenek vagyunk Nem csupán, mert nem érünk 
el eredményt, de mert tudjuk, hogy nem is érhetünk el semmit. A reál
iskolai franczia tanár ez idő szerint bizonyos fatalismussal kénytelen 
óráit eltölteni. Mert bármire is határozza magát, legyőzhetetlen akadályok 
állnak elébe. Mindannyian neki fogtunk és neki fogunk minden tanév 
elején, hogy eleget tegyünk a kívánságnak és tanítsunk francziául 
beszélni. Egy ideig azt hittük, hogy rajtunk múlik, ha el nem érjük 
czélunkat. Ma már tudjuk, hogy mi ártatlanok vagyunk. Nem lehet
séges a mai viszonyok között semmit sem elérni. Utunkban van a 
tanterv, az utasítások, az óraszám, az osztályok túltömöttsége és még 
sok egyéb, a mit ezúttal sem elsorolni, sem részletezni nem akarok.* 
E helyen csak egyről szeretném panaszomat elmondani, arról, a mi 
mindenek előtt utunkban á ll: a franczia érettségi vizsgálatról. 
Sokat tűnődtem azon, mikép lehetséges, hogy tanításunk czéljául első 
sorban a franczia nyelv gyakorlati használatát tűzik ki és mégis meg
hagyják érettségi vizsgálatnak a magyar szövegnek francziára való 
■írásbeli fordítását. Miként történt, hogy a mit az egész világ olyan 
fontosnak tart ez idő szerint, a mit nekünk annyira a lelkünkre köt
nek, arról az egyetlen alapos próba alkalmával, melynek tanításunkat 
alávetik, egyáltalában nem kérnek számot? Nem csodálatos-e, hogy 
annyi igazgatónk, annyi főigazgatónk van, a ki a franczia órában 
mindig és mindig csak azt figyeli, beszélünk-e növendékeinkkel fran
cziául, illetve beszélnek-e növendékeink velünk francziául, és egyik 
sem ütközött még meg azon, hogy ennek a folyton-folyvást szemünk 
elé állított czélnak egyszerűen hátat fordítsunk a tanfolyam végén, a

* Lásd a Magyar Paedagogiai Társaságban tartott felolvasást «A franczia 
nyelvtanítás nehézségeiről».
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növendékre bízzuk, meg van-e elégedve íranczia nyelvképességével, és 
az írásbeli fordításnál egyebet nem kívánunk tőle. Ismétlem, a mit 
már egyszer nyilvánosan bevallottam, hogy lelkiismeretlenségnek tarta
nám a magam részéről, ha tanítványaimat erre az érettségi vizsgálatra 
minden tólem telhető módon elő nem készíteném, feláldozva minden 
más czélját a tanításnak. Ha jól megtanul franeziául beszélni, engem, 
a tanárt megdicsérnek esetleg; a fiú maga talán valahogy hasznát is 
veszi az életben; ha véletlenül alkalom nyílik, egy kis társadalmi sikert 
érhet el vele: de az érettségi vizsgálaton minden szóbeli ügyessége 
■daczára kudarczot vallhat, és akkor joggal fordul hozzám azzal a kér
déssel, miért tanítottam hat éven keresztül franczia szóra, midőn a 
döntő vizsgálaton írásbeli fordítást kívánnak tőle.

Egy ellenvetéssel már itt kell végeznem. Nem hiszem, hogy 
tapasztalt nyelvtanár állna elő vele, de minden eshetőségre el lévén 
készülve, magam vetem fel a kérdést: nem szolgálnak-e a hat éven 
át folytatott beszédgyakorlatok némileg előkészítésül a magyarból fran- 
■cziára való fordításhoz ?

Kétségen kívül áll, hogy a nyelvtanítás különböző mozzanatai, 
-a grammatizálás, az olvasás, az idegenből és idegenre való fordítás, 
az önálló írásbeli gyakorlatok és a beszélő képesség fejlesztése szoros 
•összefüggésben állanak egymással. Hogy az egyik szolgálja a többit. 
A didaktika sok hasznot húzna belőle, ha ezen viszonyt pontosabban 
■állapítanék meg. Mert az is bizonyos, hogy nem egyenlő mindnyájának 
a kölcsönhatása. Hogy például az idegenből való fordítás sokkal közelebb 
■áll az olvasás, illetőleg megértés czéljához, mint a beszédhez, vagy 
hogy az önálló írásbeli gyakorlat és az anyanyelvből való fordítás 
■között sűrűbb az érintkezés, mint ez utóbbi és a szóbeli gyakorlat 
között. Sőt minden valószínűség szerint, az összes czélok között ez a 
kettő áll legtávolabb egymástól.

A beszédgyakorlatok forma és tartalom tekintetében a nyelv egész 
más tájékán történnek, mint a melybe később az érettségi írásbeli for
dítás szólítja a növendéket. Ezen szóbeli gyakorlatok, ha kellő ügyes
ségre és folyékonyságra akarjuk vinni, mindig csak egy meghatározott, 
és tanításunk idejéhez képest elég szűk körében mozoghatnak nem
csak a kifejezéseknek és szólásoknak, hanem a szavaknak is. Ha nem 
akarjuk franczia beszélgetéseinket a siket-némák oktatásának módjára 
vezetni, addig kell egy bizonyos szókörben mozogni, a míg a tanuló 
teljesen járatos benne. A mechanikus nehézségek legyőzése csak akkor 
kezdődik, ha a növendék lexicologia és phraseologia dolgában teljesen 
otthonos körön belül marad. Az olyan beszédgyakorlat, melynél a 
tanárnak a rúgó szerepét kell vállalnia, szókat, fordulatokat, szerkeze
teket, nyelvtani formákat dugdosva a tanítványnak, nem igen lesz 
beszédgyakorlat, hanem dadogás, tapogatózás, találgatás, ingadozás. 
Ez nem is fogja a biztosság amaz érzetét és a belőle eredő bátor
ságot szülni, mely minden idegen beszédhez szükséges. Kell, hogy bizo-

11*
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nyos kiszabott nyelvkörben teljes jártasság, könnyű, folyékony kifejezés- 
módig jussunk, csak úgy mehetünk át más körre.

Nem szükséges fejtegetnem, hogy az osztály tanításban, a hol a 
legjobb viszonyok között is csak néhány óra jut évenkint egy-egy 
tanulóra, ez a szóbeli jártasság igen lassan fog fejlődni. A nyelvkörök 
száma, melyeken egy tanévben áthaladhatunk, rendkívül csekély lesz. 
Nem is igen kivannak tőlünk egyebet, mint a mindennapi társalgás 
legfontosabb nyelvköreit. Ezeknek a szótára elég szűk, de szólásokban, 
idiotismusokban annál gazdagabb. Ha végig vezettem rajta tanítványaimat, 
milyen magyar szöveget tudnak majd francziára fordítani ? Világos, hogy 
csak olyant, mely ama nyelvkörökön belül mozog, tehát a mindennapi 
életből van merítve. Nem hiszem, hogy ez volna a mi érettségi fordí
tásunknak czélja. Nem is hiszem, hogy bármelyik főigazgatónk elfogadna 
ilyen szöveget. Legfeljebb kivételesen, próbakép, minden 5—6 évben 
egyszer. Annál kevésbbé teheti, minthogy tantervűnk világosan kimondja, 
hogy a fordítás «a tanultak köréből vegye tárgyát». Fontoljuk csak 
meg ezt a kifejezést «a tanultak köréből» a franczia nyelvet illetőleg. 
Milyen nagy sorát foglalja magában az olyan stúdiumoknak, melyeknek 
mindegyike külön szókinescsel, sőt specialis szólásokkal bír. Csak a leg
főbbeket említem, ha a vallástan, a poétika és irodalomtörténet, a 
földrajz és történelem, a természettudományok, a mathematika és 
philosophia nyelvéről szólok, melyet a középiskola végén megkövetelünk 
növendékünktől anyanyelvén, de azt is több-kevesebb elnézéssel a 
szavak és kifejezések nagy tömege folytán. És hogy mindezt franeziául 
is tudja, ezt várja a mi érettségi vizsgálati szabályzatunk, ha szó szerint 
veszszük. Képzelhető-e, hogy hat éven át szűk körben mozgó beszéd- 
gyakorlataink abból a nagy nyelvvilágból számbavehető részt nyissanak 
meg növendékünknek ? Pedig ez csak a nyelv tartalmi oldalát érinti. 
Másik, ép oly fontos és a tanításban még nehezebb, az alaki rész. 
A tanár és tanítvány közt folyó szóbeli gyakorlatok, akár a közéletből, 
akár valamely tantárgy köréből merítsék is tárgyukat, a legelemibb 
stilistikai formákkal fogják beérni. A közönséges társalgás nyelve, a 
mennyiben a mi reáliskolai tanításunk keretébe vonható, nevezetes 
eltéréseket mutat nemcsak az irodalmi nyelvtől, hanem a művelt 
franczia beszédtől is.

Szerkezetben egyszerűbb és szabadabb, alakokban szegényebb, 
synonimikája kevésbbé finnyás, de vannak külön szavai, fordulatai, 
egyes nyelvtani formái, melyeket az úgynevezett «egyszerű írásmód» 
is száműzött örökre. Megengedhető-e, hogy az érettségi feladatot ezen 
a nyelven írják ? Ha pedig a szóbeli gyakorlatoknál akarnánk az iro
dalmi nyelvhez közelebb álló francziasággal élni, mennyivel lassabban 
haladhatnánk, és mennyivel kevesebbet végeznénk. Elvégre nem igen 
gondolhatunk arra, hogy reáliskolai tanulónk különben beszéljen fran
eziául, mint teszem az olyan franczia ember, a ki az elemi iskola 
után nem tanult tovább semmit. Kisértsük csak meg és Írassunk ezzel
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a franczia emberrel akár egy egyszerű levelet. Feltéve, hogy nem követ 
el sem helyesírási, sem nyelvtani hibát, a mi elképzelhető, milyen 
stil lesz a z ! Ilyen francziaságot az érettségi vizsgálaton nem fogad
hatunk el.

Olyan francziaságot, melyen beszélgető gyakorlatainkat is végez
hessük és melynek a tanuló később, az életben, hasznát veheti, de 
az érettségi magyar szöveget is lefordíthassa, előbb nekünk kellene 
megteremtenünk. Nem különös-e, hogy épen a franczia nyelvnél kívánjuk 
a beszéd és írás stíljének együttes tanítását, annál a nyelvnél, mely
nek legfinnyásabb a prózája és minden apró eltérést lehetetlenné tesz. 
Mi magyarok még beszélhetünk úgy, a hogy írunk. A franczia ember 
pedantnak nevezi az olyant, a ki a legkomolyabb dologról folyó szóbeli 
eszmecsere alkalmával az irodalmi nyelv formáival élne. A két stil 
között a határok természetesen nem vonhatók meg pontosan. De ép ez 
nehezíti a tanításban nemcsak az elkülönítést, de az összehasonlítást 
is Ha az iskolai nyelvtanítás körül kevesebbet írtak volna a módszer 
és czél kérdésében és többet gondoltak volna segédkönyvek szerkesz
tésére, akkor a helyett, hogy évtizedeken keresztül unos-untig fejteget
ték, mennyire fontos a beszéd tanítása és mennyire hiábavaló a gramma- 
tizálás, — megírták volna a beszélt nyelvnek rendszeres phraseologiáját, 
(mert nem rendszeres van bőven), megszerkesztették volna rendszeres 
szótárát, fokozatosan csoportosított szókörök szerint és megállapították 
volna, mert megállapítható, a mindennapi beszéd eltéréseit az irodalmi 
nyelvtől. A magyar reáliskolai tanterv oly sokat követel tőlünk, de 
készítői mintha teljesen megfeledkeztek volna arról, hogy a megvaló
sításhoz mire van szükség. Az érettségi fordítás előkészítésére még 
ma sem írták meg a szükséges tankönyvet. Hofer gyakorló könyvei a
VI. osztályig terjednek. A két utolsó évben a tanár lássa, hogyan segít 
magán. De mielőtt a VII. és Vili. osztály franczia tanításáról szólanák, 
még egy nagy gátra kell kitérnem, mely a szóbeli ügyességet és a 
fordítás képességét egymástól elválasztja.

Míg a beszélő gyakorlatoknál fő-szempont a mechanikus könnyű
ségnek a gépies biztosságig való fejlesztése, addig az írásbeli fordítás
nál a reflexió játszsza a főszerepet. Hogy a növendék folyékonyan 
beszéljen, addig kell vezetnem, míg a nyelvtani szabályokat öntudat
lanul követi. Nem szükséges fejtegetnem, hogy ez a körülmény ismét 
a megszorítást teszi feladattá. Az öntudatlan, gépies eligazodás arány
lag kis körben lehetséges, melyet idővel természetesen bővíteni lehet, 
de lassan és óvatosan. A beszéd tanítására szerkesztendő külön gramma
tikai kézikönyv gondosan ki fogja választani ama nyelvtani momen
tumokat, melyekre az első elemi colloquiumoknál szükség van. Azután 
fokozatos csoportosításban adja majd egyenként a nehezebb, bonyoló- 
dottabb jelenségeket, melyek sajnos, a legsűrűbben fordulnak elő épen 
a közbeszédben. De nekünk az osztálytanításnál mégis csak meg kell 
szorítanunk az első köröket.
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Az írásbeli gyakorlatoknál egész más körülmények között vagyunk- 
Itt a reflexióé a főszerep. Minden lépés megfontolható. A nyelvtan 
minden szabálya és kivétele segítségünkre lehet. Kereshetjük, a mit 
elfelejtettünk, analógia alapján teremthetünk magunknak nem tanult 
útbaigazitást. Az emlékező tehetség működése szabad, kiterjedhet a 
kevésbbé biztosított elemekre is. Nincs külső kényszer, mely bénítja, 
ezer dologra rájut, a mit a beszéd folyamában nem tud megtalálni. 
Hozzá kell vennünk még azt is, hogy a magyarból francziára való 
fordításoknál a szótár használatát megengedjük, magán az érettségi 
vizsgálaton is, és így lexicológikus szempontból ezen gyakorlatokkal 
a nyelv minden vidékét bejárhatjuk. Sokkal nagyobb követelésekkel 
lehetünk itt nyelvtani helyesség dolgában, szerkezetek és idiotismusok 
tekintetében. A nyelvérzéknek, hogy úgy mondjam, ideje van érvé
nyesülni, productiv szerephez jutni nem kénytelen, mint a beszédnél,, 
csupán kész dolgokra szorítkozni. Még egy könnyebbséget is tekintetbe 
kell vennünk. A tartalom adva van. Minden figyelmünk az alakra 
fordulhat. De ezzel kapcsolatban bukkanunk egyúttal a fordítás leg
nagyobb nehézségére is. A fordító folyton maga előtt látja az anya
nyelvi szöveget, mely szakadatlanul útját állja a franczia kifejezés meg 
szerkezet akadály nélkül való felidézésében. De ez a nehézség tapasz
talás szerint sok gyakorlat által legyőzhető. Írásbeli fordítás és beszéd 
itt is ellentétben vannak. A beszédnél oda kell jutnunk, hogy az anya
nyelv közvetítése nélkül folyjon, az írásbeli fordításnál pedig, hogy az. 
anyanyelv által vezettetve történhessék. Az írásbeli fordításnál első 
sorban az olyan grammatikai tudás fog bennünket támogatni, mely 
a magyar és franczia nyelvtan folytonos párhuzama alapján keletkezett,, 
a beszédnél az összehasonlítás csak akadozásra, ingadozásra adna okot. 
Végül ne felejtsük, hogy épen a franczia nyelvben a helyesírás azon 
részének, mely a kiejtéstől teljesen független, milyen tekintélyes hely e- 
kell adnunk a gyakorlatok között.

(Szeged.) Bartos Fülöp.
(Vége következik.)

ÓRADÍJAK EMELÉSE.

Ha e lapok hasábjain gyakran fölhangzik a panasz a tanári munká
nak csekély anyagi és erkölcsi megbecsülése miatt, illik, sőt talán köte
lesség is örömmel és elismeréssel megemlékezni mind ama jelenségekről, 
a melyek e téren bárminemű haladás mellett tanúskodnak.

A tanári pálya az, mely legkevesebb alkalmat nyújt mellékjöve
delemre, tisztességes mellékjövedelmet értve. Kiküldetés, rendkívüli 
megbízatás, a kitünően végzett munkáért járó renumeratio nálunk mind 
nem szokásos és ha mi szerényen kiszabott fizetésünket valamivel
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gyarapítani akarjuk, nem marad más hátra, mint a törvényben köte
lezett óraszámon felül még tanítási vállalnunk. Csakhogy itt ismét 
nagy különbség mutatkozik a tanári és egyéb tisztviselői pálya között. 
Míg más tisztviselők a megszabott kötelességükön túl terjedő, esetleg 
rendkívüli időben is teljesítendő munkáért sokkal nagyobb, igazán rend
kívüli jutalomban részesülnek, addig mi tanárok, ha a rendes szak
tárgyainkon és a kötelezett óraszámon túl más tárgynak a tanítására 
és több órának az adására vállalkozunk, e mellékfoglalkozásért szerény 
rendes fizetésünkhöz arányítva is igen silány díjazásban részesültünk.

így voltak eddigelé a tornatanítással vagy a latin nyelv reáliskolai 
tanításával megbízott tanárok, a kikre nem igen hathatott buzdítólag, 
hogy mig rendes tárgyuk egy-egy órájára legalább is 70 írt esik éven- 
kint, addig a tornatanításnak egy-egy óráját 36 — 37 írtjával, a latin 
tanítását 50 írtjával végezték, pedig bizonyára kívánatos, hogy a meg
bízott tanár ép oly kedvvel teljesítse kötelességét e tárgyakban is, mint 
rendes szaktárgyaiban.

A közoktatási ministerium ezt a visszásságot már rég észrevette 
s a mint látszik, fokozatosan segít rajta. Már a múlt iskolai évben 
méltányosabb kulcsot állapított meg a tornatanítással megbízottak 
részére S'elég liberalis volt még azon tanároknak is, a kik kedvezőt
lenebb feltételekkel vállalkoztak e mellékfoglalkozásra, 36—37 frtnyi 
óradíját utólag 44—45 írtra emelni; az idei költségvetés szerint pedig 
már 800 írt van előirányozva néhány gvmnasiumnak a tornatanítására 
és mi reméljük, hogy ezentúl e 800 írt arányában fognak díjaztatni a 
tornatanítással megbízottak, vagyis 50—50 írtjával. Ez esetben bizonyára 
számos intézetben jut a testi nevelés ügye a leghivatottabb kezekbe, 
paedagogiailag teljesen képzett rendes tanárok kezébe, a kik sietni 
fognak a tornában való jártasságukat értékesíteni, illetve magukat 
tornatanításra képesíttetni.

Még kellemesebb meglepetésben részesültek a folyó iskolai évben 
a latin nyelv reáliskolai tanárai, a kiknek óradíjuk 5 0 —50 írtban volt 
megszabva. A ministerium itt is méltányosabb álláspontra helyezkedett, 
a mely teljesen szakít a fiskális felfogással. A ministerium ugyanis 
abból indulva ki, hogy a szabályrendelet szerint 800 írt fordítandó a 
latin nyelvnek egy-egy reáliskolában való tanítására, a folyó iskolai 
évtől kezdve kiutalja ezt a 800 irtot teljes összegében, akár külön 
rendkívüli tanár végzi a latin nyelvi tanítást, akár több rendes reál
iskolai, de a latin nyelvre képesített tanár között oszlik meg e rend
kívüli tanfolyamnak heti 13 órája. így jut aztán ezentúl az évenkinti 
50 frt helyett 61 trt 54 kr. minden egyes órára.

E méltányos eljárás után bizton remélhetjük, hogy a közoktatási 
kormány a helyettesítés eseteiben is szakítani fog a garasoskodó rend
szerrel, kivált mostantól fogva, a mikor a mindinkább növekedő tanár
hiány következtében alig egv-két középiskola fogja kikerülhetni a 
helyettesítés bajait, a mikor majdnem minden intézet tanári kara leg-
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alább egy helyettes tanárral, de néha egy-két rendes tanárral is meg 
fog fogyni. A ministerium ez esetekben is bizonynyal kedvezőbb kulcs 
szerint fogja megállapítani az óratöbbletért járó óradíjakat, hogy a 
rendes tárgy és a helyettesített tárgy óradíjai között ne legyen oly 
kiáltó a különbség. Mert józan észszel alig is lehet kívánni, hogy az 
a tanár, a ki a törvény szerinti óramaximum minden egyes órájáért 
70—80 írt, a korpótlékot is számítva, esetleg 90 frt fizetést húz, a 
19., 20. stb. órákat, tehát azokat, melyeket csak ereje megfeszítésével 
tud ellátni, 4 0 —45 frtért tanítsa. Sőt igazság szerint nem is óratöbblet 
szerint kellene díjazni a helyettesített tanítást, hanem a kormány is 
magáévá tehetné a felekezetek és más fentartó hatóságok azon dicséretes 
szokását, hogy a helyettesített tanár fizetését átszolgáltatják a tanári 
karnak, oszsza az meg maga között legjobb belátása szerint, hiszen 
a munkát is az a tanári kar teljesíti a megbetegedett, a szabadságolt, 
szóval a hiányzó tanár helyett. Legalább is a helyettes tanárt megillető 
800, illetve 1000 frt volna a tanári karnak rendelkezésére bocsátandó, 
a mivel az állam mit sem veszítene, a tanítás pedig csak nyerne, 
mert tagadhatatlan, hogy az így megfizetett helyettesítést egyetlen tanár 
sem nézné rá erőszakolt, kelletlen munkának, hanem az óramaximumon 
felüli tanítást is csak oly kedvvel és lelkiismerettel végezné, föltéve, 
hogy testi és szellemi ereje a nagyobb terhet minden baj nélkül 
elviselheti. A helyettesítésnek e méltányosabb díjazását, a melynek 
természetesen nem szabad az iskolai év végére maradni, hanem havi 
utólagos részletekben volna kiutalandó, annál inkább ajánljuk a köz
oktatási ministerium figyelmébe, mert ez is azon kevés eszközök közé 
tartozik, melyekkel a tanárhiány veszedelmes bajait ha nem is meg
szüntetni, de valamennyire enyhíteni lehetséges.

(Debreczen.) Kardos Albert.

I S M E R T E T É S E K .

Szem elvények P. Cornelius T acitus nagyobb tör tén eti m űvei
ből. Szerkesztette dr. Gyomlay Gyula. Eggenberger kiadása. Buda
pest 1894. Ára 1 frt 20 kr.

E munka a latin irodalmi oktatás czéljaira a VIII. gymn. osztály 
számára készülvén, azon tantervi utasítást igyekszik megvalósítani, mely 
a VIII. osztályban Tacitus «Annales» vagy «Historiae» czímű műveinek 
némi kerek egészet tevő részleteit rendeli olvasmányul. E czélból mind 
a két műből vesz föl kisebb nagyobb szemelvényeket, még pedig ugyan
csak az utasítások szellemében sokkal többet az «Annales»-bői (36), 
mint a «Históriák »-ból (8); sőt abban is a tantervi utasításoktól 
ajánlott eljárást követi, hogy összes szemelvényeinek több mint fele 
az «Annales» első hat könyvéből van merítve.
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A könyv oeconomiája a következő. Az elején négy fejezetből 
álló bevezetés van, ily czímekkel: Tacitus élete. Tacitus művei. Tacitus 
mint ember és író. Tacitus főbb nyelvi sajátságainak rövid áttekintése. 
Ezután jönnek a Tacitusból vett szemelvények, tartalmukat megvilágító 
tárgyilagos czímekkel. Utánok, mintegy praeparatioképen, állanak a 
szemelvényekre vonatkozó magyarázó jegyzetek, melyek az egyes feje
zetek rövid tartalmi kivonata alatt tárgyi és nyelvi magyarázatokra 
oszlanak, s ezenkívül a szemelvények közé föl nem vett részek rövid 
tartalmi ismertetése által egyrészt a szemelvényeket tárgvilag összekötik, 
másrészt az egész «Annales» és «Historiae» rövid tartalmi kivonatát 
adják. Kiegészítik e magyarázó jegyzeteket a tárgyalt római régiségek 
csoportosított indexe, továbbá a szövegben előforduló tulajdonneveknek 
rövid magyarázattal kisért jegyzéke, s végül a Júliusok és Claudiusok 
családfája.

íme ezekkel igyekszik a szerző elérni a kitűzött czélt: Tacitus 
megismertetését, s bizton mondhatni, hogy könyve e czél elérésére 
nemcsak alkalmas munka, hanem jóval felül is múlja a tantervi utasí
tásaink megvalósítására eddig tett kísérletet. Eltekintve ugyanis a Petrovich- 
féle jeles Tacitus-kiadástól, mely csak az «Annales» hat könyvét foglalta 
magában, ilynemű munka hazai tankönyv-irodalmunkban csak a Dávid 
és Pozder szemelvényes kiadása volt, a melyet a Gyomlay műve 
nemcsak szemelvényeinek gazdagságával, hanem irodalmi bevezetésé
vel, a tacitusi nyelvezet összefoglalásával és gondos szerkezetével is 
.felülmúl.

A mi már a munka egyes részeit illeti, irodalmi bevezetésére 
észrevételem nincs, alapos tájékozottsággal és kellő rövidséggel van 
írva; sőt talán e rövidség néha még hátrányára is szolgál. Nem hall
gathatom el azonban a szerzőnek a munka előszavában tett azon 
nyilatkozatát, hogy a Tacitus nyelvhasználatára vonatkozó összeállítás 
szerkezete és a Julius-család nemzetségtáblája egészen az ő munkája. 
Ha ez azt akarná jelenteni, (a mit nem hiszek), hogy ama nyelvtani 
categoriák, a melyek alá Tacitus nyelvsajátságait beilleszti, a szerző 
találmánya, vagy hogy ő előtte a Júliusok családfája összeállítva nem 
volt: akkor e kijelentés valótlanságot állítana; mert hiszen ama nyelv
tani szerkezet több jóravaló iskolai nyelvtanunkban használatos, a 
júliusi családfa pedig a többek közt már a Dávid-Pozder szemelvényes 
kiadásban is össze van állítva. Ha pedig egyszerűen annyit jelent, hogy 
a szerző a régi sablon helyett, vagy a Draeger rendszere helyett igye
kezett a tacitusi nyelv sajátságait az újabb nyelvtani szerkezet kereté
ben előterjeszteni, s hogy ama nemzetiségi tábla összeállításánál a 
szokásos táblázatok mellett saját megfigyelésére is támaszkodott: ennyi 
önállóságot minden jóravaló szerzőtől megvárunk.

A Tacitusból vett szemelvényekre nézve maga a szerző azt 
mondja, hogy «a kiszemelés alig járt nehézséggel; egyrészt a ministeri 
utasítások, másrészt magának az anyagnak természete annyira meg
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szabják a szempontokat, hogy e tekintetben nagy eltérés efféle szemel
vények közt alig lehet». Tény, hogy a szerzőtől kiválasztott szemelvé
nyek, akár «a viszonyok jellemzését», akár <a lelki állapotok finom 
taglalását» nézzük, a mely szempontokat t. i. a tantervi utasítások a 
kiválasztandó részekre vonatkozólag irányelvekül hangoztatnak, Tacitus 
két nagyobb művének legérdekesebb és legjellemzőbb részletei és igen 
alkalmasak a történetíró szellemének megismertetésére. E szemelvények
nek nem' is a megválasztására, mint inkább a kikerekítésére van némi 
észrevételem. Némely szemelvények Pozderéknél kerekebb egészet alkot
nak, mint Gyomlaynál.

Így az 5. szemelvény Germanicusról és a german légiók lázadásá
ról szól; de azért ki van hagyva belőle a Germanicust ismertető 
33. caput, mellőzve a lázadás okait feltüntető 35. cap. első fele, a 
fölvett 40. cap. pedig érthetetlen a kihagyott 36 caputban tett enged
mények ismerete nélkül; végül a 44. fejezetet már csak a büntetés 
jellemző volta miatt sem mellőztem volna. Úgy hogy e rész tulajdon
kép csak a 31. caputon kezdve s a 44.-en végezve tett volna kerek 
egészet Igaz, hogy a kifogásolt kihagyásokat szerző megemlíti a jegy
zetek rovata alatt levő tartalmi kivonatban, de ennek hatása elenyészik 
a tanulóra nézve.

Épen így el van hagyva az okok előadása és a következmények 
levonása a pannonjai légiók lázadásáról szóló 4. szemelvényben, mely 
sokkal teljesebb képet nyújtana a 16—30 caputra való kiterjesztésével. 
A 7. szemelvény is jobban kikerekedett volna az 5. caputon kezdve; 
a 12. szemelvény, bár czíme szerint is szól Agrippinának Italiában 
való fogadtatásáról, a nép és az udvar magatartásáról, mégis mellőzi 
úgy a fogadtatásra, mint a császári udvar viselkedésére vonatkozó 
fejezetek legnagyobb részét. A 16. szemelvényben hiányzik a 3. és
4. caput, pedig itt van előadva Drusus és Seianus összeütközése; a 
10. és 11. fejezetek sem volnának mellőzhetők, mint kiváló bizonyí
tékok a történetíró igazságérzete mellett. Ilynemű igényeket többet is 
emelhetnénk e szemelvények ellen. Mindezek azonban csak a jóravaló 
könyv irányában kifejezett kívánságok, a mennyiben jeles tulajdonságait 
szeretnők még teljesebbeknek látni.

Legtöbb gondot adott a szerzőnek a praeparatiok, vagyis a 
magyarázó jegyzetek összeállítása. Szerkezetöket, mely szerint minden 
caput élén a rövid tartalmi kivonatot adja, s aztán a tárgyi viszonyo
kat és nyelvsajátságokat különválasztva magyarázza, egészen helyeslem. 
Nincs is ellenök más kifogásom, mint az, hogy keveset magyaráznak. 
Nagyon rendszeres latin irodalmi képzésen kell átmennie annak a 
tanulónak, ki e magyarázatok segítségével Tacitust könnyedén olvassa, 
tárgyi vonatkozásait megérti s czélzatait felfogja. Nipperdey, a szerző
nek egyik főforrása, többet magyaráz a német tanulóknak, mint Gyomlay 
a mieinknek, pedig azok sokkal szélesebb körű latin iskolázásban 
részesülnek, mint a mi tanítványaink. A szerzőnek azon álláspontja,.



159

mely szerint semmit sem magyaráz, ?— legyen az régiségtani fogalom, 
vagy nyelvi constructio — a miről feltehető, hogy már más olvasott 
Írókból ösmeretes: csak akkor volna helyén, ha minden osztály ugyan
azon műveit vagy részeit olvasná a classikusoknak. Úgy de főleg a 
történetíróknál és Cicerónál épen ellenkezőleg van ; azért a mi növen
dékeinknek Tacitus olvasásához annyi segítség legalább is kell, a meny
nyit Dávid és Pozder adnak.

A dolog megvilágítására elég lesz egy pár szemelvény magyará
zatain áttekintenünk. A Germanicus aegyptusi útjáról szóló 10. szemel
vényben a horreis szóra legalább is annyit meg kellene jegyezni, hogy 
állami magtárakról van szó. Levavit: «és segített is rajta» — rosszul 
van fordítva, mert levavit pretia frugum =  leszállította a gabona árát. 
Incedere: inf. hist, nincs megjegyezve. Pedibus intectis et pari cum 
Graecis amictu: egy szóval sincs magyarázva vagy legalább irányítva 
a tanuló gondolkozása, pedig a mit Pozderék mondanak róla, az a 
Gyomlay tanítványának is szükséges volna. Nilló: ki van írva a tárgyi 
magyarázat rovatában, de a magyarázat az író tollában maradt.

Épen így a 16. szemelvényben magyarázatot igényelnének szerin
tem : rostratae naves, vetus Latium, maiestatis questio, minores 
magistratus; domi artes: «főkép jogi ismeretek és szónoki képes
ség» — így alig érthető, kissé közelebbről kellene kiindulni. Species: 
helyi jelentését kellene adni. (Szenczy tekintélynek fordítja.)

Hogy milyen szűkszavú a szerző magyarázataiban, mutatja az 
insecratio (Ann. 13: 2.) Mágusok (Ann. 2: 27.), vexilla veteranorum 
(Ann. 1 : 26.) példája. S érdekes, hogy pl. ez utóbbi kifejezésnél, csak
hogy a hosszabb magyarázatot elkerülje, képes inkább maga is hibás 
kifejezést használni, amennyiben az Ann. 1 : 38 cap. tartalmi kivonatában 
a Chaucusoknál állomásozó hadtest lázadásáról beszél, holott egész 
Germaniában csak két hadtest volt (31 c.), ama lázadók pedig épen 
a vexillariusok voltak.

A könyv gondos szerkesztésre vall, s az itt-ott előforduló téves 
hivatkozást inkább csak toll- vagy sajtóhibának tudom be. így 153. 1. 
rarum 1. ny. §. 10. jegy. Ilyen jegyzet az illető helyen nincs: 201. 1. 
comitorium (talán comitiorum) ratio 1: 15., s ott hiába keressük. Ily 
sajtóhibák pár helyen a szövegben is fordulnak elő pl. exim (e. h. 
exin) 35 1.

Az egész munka különben kiváló szakértelemmel és philologiai 
jártassággal van összeállítva s a szerző hasznos szolgálatot tett vele 
philologiai tanításunknak. Ajánlom kartársaim figyelmébe.

(Debreczen.) Dócsi Imre.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1894. november 12-én tartott ülése.
Elnök: Beöthy Zsolt, később Vámossy Mihály; jegyző: Szigetvári Iván.
Jelen voltak: Mauritz Rezső, dr. Cherven Flóris. Müller József, 

dr Alexander Bernát, dr. Szennák István, dr. Károly Gy. Hugó. Reif Jakab. 
Fest Aladár. Tiber Ágost, Bogyó Sámuel, dr. Веке Manó, dr. Schmidt Ágoston, 
Varga Ottó, Tömör Ferencz, Bermüller Ferencz, Rajner Ferencz. Kemény 
Ferencz. Volf György, dr. Mágócsy Sándor.

Elnök az ülést megnyitván, Alexander szerkesztő előadja, hogy 
dr. Gerevich Emil azon kéréssel fordult hozzá, hogy a Közöny czímű czikkre 
írt válaszát adja ki, hogy ez által mintegy a vidéknek is módja legyen 
a kérdésben nyilatkozni. Minthogy azonban az okt. 18-iki választmányi 
ülés azt határozta, hogy az ügyet a választmány nyilatkozatával befejezettnek 
tekinti és nem tartja kívánatosnak, hogy a beérkezett válaszok a Közlönyben 
megjelenjenek, ő saját akaratából nem akar eltérni e határozattól. Épen azért, 
hogy az ügy a Közlönyben föl ne újíttassék, a legközelebbi számnak egyik 
czikkéből kitörülte azon pontot, a melyben a szerző megtámadja azon buda
pesti tagokat, a kik ez alkalommal az egyletből kiléptek. Ugyanilyen tartalmú 
nyilatkozatot kapott több vidéki városból is, de mindezeket nem tette közzé.

Többek hozzászólása után az elnök a következő határozatot mondja 
k i: a választmány kerülni óhajtván még a látszatát is annak, mintha vala
mely kérdésben a vidéket nem engedné szóhoz jutni, fölhatalmazza a szer
kesztőt Gerevich czikke lényegének közzétételére.

Szigetvári főtitkár jelenti, hogy a Közöny czímű czikk miatt nemcsak 
több. leginkább budapesti tag jelentette be kilépését, hanem a czikk szerzője, 
dr. Schack Béla is.

A választmány a kilépést sajnálattal veszi tudomásul.
Vámossy Mihály nem tartaná az egyletre megalázónak, ha a kilépet

teket felkérnénk a megmaradásra. Szigetvári ezt ellenzi és felolvassa az 
V. kér. gymn. kilépő tanárainak levelét. A levél felolvasása után a választ
mány egyhangúlag elhatározza, hogy nem tesz további lépést.

Várkonyi Endre egyesületi tag halála felett a választmány részvétét 
fejezi ki.

A főtitkár bemutatja dr. Schnábl Róbertnek a választmány felhívására 
(1. Közlöny 2 sz.) írt levelét, a melyben kijelenti, hogy a választmánynak 
nincs joga ő tőle a tagsági díjon kívül egyebet elvárni. Minthogy a levél azt 
a kijelentést is tartalmazza, hogy vájjon a jegyzőkönyv jól közölte-e a választ
mány határozatát, a főtitkár ezt constatáltatni kivánja.

A választmány kijelenti, hogy határozatában igen is benne volt az 
«elvárja» szó.

Magára a tárgyra vonatkozólag többek hozzászólása után az elnök a 
következő határozatot mondja k i : A választmány tudja, hogy formai joga 
nem volt követelni, de méltányosnak tartotta, hogy a volt titkár a könyvtár
rendezés munkájában részt vegyen. Sajnálja, hogy e föltevésében csalódott.

Elnök kérdésére a főtitkár kijelenti, hogy az ugyané tárgyban írt 
levélre Szerelemhegyi Tivadar nem válaszolt.

Főtitkár felolvassa: a) a kerületi körök megalakítására vonatkozó fel
hívást, b) a közokt. min. intézendő folyamodványt a szolgálati pragmatica 
tárgyában, c) a vasúti kedvezményjegyekért való folyamodványt a keresk. 
ministerhez.

A választmány mind a hármat elfogadja, a Közlönyben kinyomatja, 
a folyamodványokat azonban csak a benyújtás után. a mit mindkét minis- 
térnél küldöttség fog végezni. Ezek megtörténtével a tátrafüredi közgyűlés 
határozatai mind végre lesznek hajtva.
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B a jn er  titkár jelenti a következőket: a népszínház igazgatójával, a 
kivel személyesen beszéltek ő és az elnök, nem ad más kedvezményt, mint az 
eddigit. A F eszty-fé le  körkép  30 kros, a N em zeti Sa lo n  15 kros belépti 
jegyet ad, ha 100-at veszünk egyszerre. Az egyesület régi kiadványaiból 
talált a könyvtárban néhány 100 példányt.

Határozat: a kedvezményjegyeket megveszszük, a könyveket a titkár 
adja át egy könyvkereskedőnek bizományba és mindezt tegye közzé a 
Közlönyben.

M a u r itz  Rezső jelenti: a segélyző bizottság megalakult: elnök M a u r itz , 
pénztárnok Tiber, ellenőr dr. Cherven. Első ülésében három kérvényt tár
gyalt, javaslata alapján a választmány megszavaz 30 és 30 frt segélyt és 
50 frt kamat nélküli kölcsönt. Ez utóbbiból 4 frt tagdíjhátralék levonatik.

P énztárnok  jelenti, hogy a pénztárban van 44 frt készpénz.
Az egyesületi szolga kérelmére megszavaz a választmány segélyképen 

a helyiség tisztán tartására havonkint egy napszámot 1 frt 20 krban.
Uj tagokul fölvétettek : B a lo tti Ödön győri áll. reáltanár (aj. Schey  

Lipót), dr. Zeitiger Vilmos budapesti VI. kér. áll. reálisk. kath. hittanár 
(aj. Mauritz Rezső). De Gerando Antonina a kolozsvári áll. felsőbb leány
iskola igazgatója. K eu l Sarolta, L in d n e r  Auguszta, B u ty k a  Vilma, B ékési 
Lila, B ie la  Mária ugyanott tanítónők (aj. Czigler Ignácz), Besze Mihály, 
D u d in szk y  Emil, L á n g  János nagykanizsai áll. reáliskolai tanárok (aj. Schurina 
István), A lv in c zy  Sándor lőcsei, B erkovics Arnold kecskeméti. S zörényi József 
verseczi áll. reáltanárok (aj. Kurovszky Adolf), dr. S u tá k  József budapesti 
piarista gymn. tanár (aj. Alexander Bernát), M etz  Rudolf szatmári kir. kath. 
gymn. tanár (aj. dr. Fodor Gyula), H áger József kath gymn. tanár Maros- 
vásárhelytt (aj. Paal Gyula), dr. S za ka i Károly ev. ref. gymn. tanár Pápán, 
Unger Emil közs. gymn. tanár Nagy-Szalontán (aj. Beöthy Zsolt), Szem erjay  
Károly, K ra tochvill Péter áll. reáltanárok Szegeden (aj Kiss Lajos), Csehi 
P ogány  Kornél áll. reáltanár Széhely-Udvarhelytt, D anilovics János áll. gymn. 
igazg. Kaposvárott, Sárhegyi Lajos kir. kath. gymn. hittanár Szakolczán, 
H o ffm a n n  Mátyás áll. gymn. tanár Nagybányán (aj. Alexander Bernát).

Szig e tvá ri Iv á n , főtitkár.

KÖRÖK ALAKÍTÁSA ÜGYÉBEN.

Tisztelt Tagtárs Ú r!
Tudvalevőleg az 1894. július havában Tátrafüreden tartott köz

gyűlés legfőbb teendője gyanánt az egyesület alapszabályainak módo
sítása volt kitűzve, azonban a megjelent tagok csekély száma miatt a 
közgyűlés e tárgygyal nem foglalkozhatott, hanem a jövő évre halasz- 
tatott. Minthogy azonban az alapszabály-tervezet sokoldalú tárgyalás 
folytán teljesen elő volt készítve és kívánatosnak mondatott mielőbbi 
életbeléptetése, a közgyűlés egy határozatot fogadott el, a melyből itt 
csak két pontot akarunk idézni: Igyekezzék a választmány a körök 
működésére vonatkozólag az új tervezet 31—34. pontjaiból megvaló
sítani mindazt, a mi a most érvényben lévő alapszabályok szellemébe 
nem ütközik. A választmány működésében igyekezzék oly irányt követni, 
mely mellett a vidéki körök nagyobb mérvű társulati munkálkodása és 
a vidéki választmányi tagoknak a választmányi üléseken való részvétele 
lehetővé legyen téve.
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Ezek alapján fölkérjük t. tagtárs urat, hogy a helyben és közel 
vidéken lévő egyleti tagokkal kerületi kör megalakítására közreműködni 
szíveskedjék. A választmány kijelenti, hogy mihelyt a kerületi körök 
megalakultak, a vidéki választmányi tagokat személyenkint meg fogja 
hívni minden választmányi ülésre és mindent megtesz arra nézve, hogy 
vasúti jegyben a lehető legnagyobb kedvezményt megszerezze.

Tájékozásul megjegyezzük, hogy a Közlöny múlt évi 6. számá
ban (332. 1.) megjelent egy próbaösszeállítás a kerületi körök meg
alakítására nézve. Magától értetődik, hogy e tervezet követése nem 
kötelező, azonban némi útbaigazításul szolgálhat.

Egyszersmind már most alkalmat veszünk magunknak, hogy a 
megalakulandó helyi és kerületi köröknek némi munka-programmot 
jelöljünk meg. A dolog természete szerint megvitatásra legalkalmasabbak 
mindig a tanügy felszínen levő kérdései.; ilyenek volnának ez idő szerint 
pl. a következők : AJ A tanárképzés. A nemzeti szempontok a nevelés
ben. A természetrajzi és történelmi kirándulások ügye. A görögpótló 
tantárgyak. A rendkívüli tárgyak (ének). A művészi oktatás. Az iskolai 
hygiene. В) A tanárok erkölcsi és társadalmi érdekei ? A tanári karok 
testületi érzése. CJ A fizetésrendezési törvény. A tanáregyesület segély
alapjának növelése stb

Ezek után még egyszer tisztelettel kérjük a buzgó működésre, 
valamint arra, hogy megalakulásnál a közgyűlés számára véglegesen 
előkészített tervezetet tessék alapul venni (Közlöny 1893/94. 10. sz., 
természetesen tagsági díjat a körök még nem szedhetnek); a megala
kulásról pedig bennünket értesíteni szíveskedjék.

Az orsz. középisk. tanáregyesület választmánya nevében.
Budapest, 1894. november.

Dr. Beöthy Zsolt, Dr. Szigetvári Iván ,
elnök. főtitkár.

A budapesti szakosztályokból.
(B artos F ü löp  fe lo lvasása : *A fra n ezia  érettségiről».)

A tanáregyesületnek eddig még véglegesen meg nem oldott válsága 
kihatott a budapesti kör szakosztályaira is. melyek a múlt évben alig adtak 
valami életjelt magukról. Az idei saison azonban élénkebbnek Ígérkezik: 
magában a nyelvészet-történeti szakosztályban eddig már négy felolvasás 
van bejelentve.

Igen örvendetes volna, ha a budapesti szakosztályokban fölvetett 
themák a vidéken is visszhangra és méltatásra találnának." K özlönyünknek  
hetilappá  való á ta laku lása  m ódot n y ú jt  arra, hogy tag társa ink korábban  
értesüljenek egym ás nézeteiről és törekvéseiről. Jó volna ez előnyt lehetőleg 
kihasználni és értékesíteni, az időrabló formalitások mellőzésével. így például 
a budapesti nyelvészet-történeti szakosztály igen szívesen venné, ha a kebe
lében fölszínre hozott themákról az összes érdeklődő tagtársak véleményét
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megtudhatná, ez pedig igen könnyen lehetséges : csak ne sajnálják a fárad
ságot s küldjék meg észrevételeiket a szakosztály elnökének, Varga Ottó 
tanárnak (Budapest. II. kér. gymnasium), ki azokat a szakosztálynak tudo
mására hozza.

Ezek után adjuk a fönt jelzett tárgyú felolvasó ülés jegyzőkönyvét, 
•(annak előrebocsátásával, hogy a felovasó [szegedi tanár], mint vendég 
mutatta be értekezését, mely a Közlönyben, egész terjedelmében is megjele
nik). Magát az értekezést már e számban kezdjük közölni.

*
*  *

Az I. szakosztály 1894. november 13-án tartott felolvasó ülésén jelen 
voltak: elnök Varga Ottó. jegyző Fest Aladár. Aranyosi Miksa, Balogh Mór, 
Felsmann József, Mauritz Rezső, Moravcsik Géza, dr. Oláh Béla, Bados 
Ignácz, Bajner Ferencz. B eif Jakab, dr. Theisz Gyula. Töreky Gábor.

A felolvasó, Bartos Fülöp, a franczia érettségi vizsgálatról értekezik. 
Bevezetésül constatálja az általános panaszt, hogy a reáliskolai abituriensek 
nem tudnak francziául beszélni. E panaszt részéről alaposnak tartja. De nem 
a tanár az oka, hanem a tanterv, utasítások, az osztályok túltömöttsége és 
egyéb gátló körülmények: legfőképen pedig az, hogy az érettségi vizsgálati 
utasítás a magyarból francziára való fordítást követeli, — még pedig a reál
iskolai összes tárgyak tananyagának köréből. Ennek az a következése, hogy 
az érettségi vizsgálat sikerén aggódó tanár a legfelső két évfolyamban foly
tonosan fordíttat. s a franczia nyelvi oktatás két más lényeges czélját, az 
irodalmi olvasmányt és társalgást kénytelen-kelletlen végkép elhanyagolja. 
Ezen csak akkor lehetne segíteni, ha az érettségi vizsgálat jelenlegi formáját 
megváltoztatnék. Ezért a felolvasó felszólítja a szakosztályt:

1. jelentse ki, hogy a franczia érettségi vizsgálat jelenlegi formája 
érezhető akadályt képez a franczia tanítás legfontosabb czéljainak elérésében.

2. Bízza meg a felolvasót, hogy a reáliskolában ezen életbevágó kér
désére nézve concret javaslatot terjeszszen a szakosztály legközelebbi ülése 
elé. — Többek hozzászólása után a szakosztály e felszólításnak készségesen 
eleget tesz, s az elnök a kilátásba helyezett concret javaslat feletti döntést 
a  legközelebbi ülés napirendjére tűzi.

Fest Aladár, a szakosztály jegyzője.

Az ungvári kör.
Az ungvári kör gyűlése 1894. nov. 4. Az alakuló gyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése után az elnök felkéri Schürger Ferenczet, hogy 
a kerületi tornaversenyekről írt tanulmányát olvassa fel. A felolvasás után 
dr. Laudon István indítványára a kör azt határozza, hogy a felolvasás köz
lés végett a Közlönynek megküldessék. A felolvasás vitát nem provocált. 
Báni Ede azon megjegyzésére, hogy a tanulók tornászati ügyességének 
bemutatására kívánatos volna, hogy a versenyeken az egész ifjúság részt 
vegyen annál is inkább, minthogy sokszor anyagi nehézségek miatt a leg
ügyesebbje itthon marad. Schürger Ferencz teljesen egyetértvén a felszólaló
val elmondja, hogy ez — tekintve ifjúságunk nagy szegénységét — lehetet
len. Az ez évi versenyeken részt vett 50 ifjú közül 25 volt közköltségen. 
Ezután Báni Ede kezdte felolvasni gymnasiumunk újabb történetéről írt 
hosszabb tanulmányát, de a munka nagyobb terjedelme miatt a felolvasást 
a kör legközelebbi ülésén folytatni fogja. Elhatároztatott, hogy a kör tagjai 
csak akkor szólnak hozzá, midőn már az egész felolvasást meghallgatták. 
Ezután liovalóczy Rezső bejelenti, hogy legközelebb a tanári könyvtárakról 
s azok rendezéséről fog felolvasni. Ezzel az ülés véget ért.

Br. Holosnyay írén, köri jegyző.
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VEGYESEK.
Sebestyén Gyula, a polg. isk. lanítónó'képző paed. igazgatója, mint halljuk, 

a vidéki tanítónöképzők országos kormánybiztosává neveztetett ki. Sebestyén 
Gyula, ki nemcsak éveken át tevékeny tagja volt választmányunknak, hanem 
a Közlönyt is szerkesztette; kinek történeti dolgozatai, könyvei finom és 
magyaros stíljükkel is kiválnak ; ki a Közokt. Tanácsban évek óta a tanító- 
képzés ügyének egyik oszlopa : oly érdemes alakja tanügyünknek, hogy ez 
alkalommal nem neki gratulálunk, hanem az ügynek, melyet nem lehetett 
jobb kezekre bízni.

A mi hiányzik a hivatalos lapból. Több oldalról is kérdést intéztek 
hozzánk : mi lehet az oka, hogy a hivatalos lap a középiskolai kinevezések
nél sohasem mondja meg, hogy a kinevezés melyik fizetési osztályba tör
ténik. Annál feltűnőbb jelenség, — írja az egyik kérdezősködő. — mert 
nemcsak hogy a többi ministeriumok rendszerint közlik ezt, hanem újabb 
időben maga a közoktatási ministerium is megszokta ezt mondani a nép
nevelési kinevezéseknél. Csak nálunk történik következetes kivétel. Pedig ez 
korántsem olyan puszta formaság, a milyennek első tekintetre látszik. Ha 
már a törvény behozta közénk is a ranglétra áldatlan intézményét, mind
nyájunkat közelről érdekel tudnunk a magunk ranghelyét. Erre pedig nincs 
más mód, minthogy olvashassuk a hivatalos lapban azt is, hová jut az 
újonnan kinevezett vagy áthelyezett. Hiszen a hivatalos rangsort, előrelát 
hatólag csak nagyobb időszakokban fogják kiadni, az addig történt változá
sokat magunknak kell nyilván tartanunk. Katonáéknál pontos módját talál
ták s követik is régen : hivatalos lapjukban közölvén az újonnan kinevezett
nek új rangszámát is. Nem hiszszük ugyan, hogy ez nálunk is valami elvi 
nehézségbe ütköznék, de hát eziránt az összes ministeriumoknak kellene 
egyöntetű megállapodásra jutniok. Arra azonban, hogy a fizetési fokozatot 
közöljék nálunk is, nem szükség semmi egyéb, csak egy kis következetesség.

Tanárhiány a ref. gymnasiumokban. A dunamelléki ref. egyházkerület 
legutóbbi közgyűlése szintén foglalkozott a tanárhiány kérdésével. A közép
iskolai szakosztály előadója hozta szóba. Rámutatott arra. hogy a gvmna- 
siumok egy részénél meddők maradnak a tanári pályázatok s ennélfogva az 
illető tanszéket vagy nem töltik be s terhét a tanárok maguk közt osztják 
meg; vagy ha betöltik is, ez nem egészen képesített emberekkel történik. 
Kimondta aztán nyíltan, hogy ez a baj jövőben még növekedni fog. Az ezután 
keletkezett eszmecsere hamarosan megtalálta a baj forrását, mely egyúttal az 
orvoslás módját is kijelöli: hogy t. i. emelni kell a tanári fizetéseket. Ilyen
formán is határoztak, fölszólítván az iskolák fentartó hatóságát, tegyenek 
javaslatokat, «miféle eszközökkel lehetne fokozni a tanári fizetéseket, hogy 
azok a kor kívánta színvonalat elérjék». A gyűlés utasította továbbá a szám
széket is, hogy keresse ama forrásokat, melyekből a szegényebb gymnasiu- 
mokat esetleg segélyezni lehetne.

Pályázatok. A lőcsei k. k. fg. latin-görög ny. tanszék. (Határidő decz. 15.) 
— A trencséni k. k. fg. latin-német ny. vagy latin-magyar tanszék. (Határ
idő decz. 15.)

Tartalom: A franczia nyelvi érettségi vizsgálat a reáliskolában. Bartos 
Fűlöptől. — Óradíjak emelése. Kardos Alberttól. —  Ismertetések: 
T)r. Gyomlay Gyula «Szemelvények P. Cornelius Tacitus nagyobb tör 
téneti műveiből » Dóczi Imrétől. — Egyesületi élet. —  Vegyesek,

h'ORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA,



XXVIII. évfolyam. 8. szám . 1894. november 25.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-korút 9—11. AlexailderBernát V. kér. állam i föreáliskola.

A KERÜLETI TORNAVERSENYEK TANULSÁGAI.

A közoktatási ministerium az utóbbi években a testi nevelés 
érdekében nagyobb szabású és eredményeiben már is észlelhető jó 
hatású mozgalmat indított. Ezen mozgalom általánosítása és fokozása 
kedvéért az ifjúság számára országos tornaversenyeket réndeztetett 
Budapesten s egyben intézkedett arról, hogy az ifjúságnak kisebb 
csoportokban is alkalom nyujtassék erejének összemérésére az ország 
nevezetesebb városaiban, mint egyes kerületek központjaiban.

Ilyen versenyeket tartottak első ízben a jelen tanév elején: Kassán, 
Kolozsvárott, Pozsonyban, és Szegeden, melyeknek külső lefolyá
sáról a Közlöny már értesítette olvasóit. De érdemes és fontos a 
tapasztalatokból általánosabb tanulságokat is levonni.

Általános panaszként hangzott mindenütt, hogy a kerületi ver
senyeket nagyon is nem alkalmas időben rendezték. A ministerium 
nem is ezen időre tervezte eredetileg a versenyek megtartását, hanem 
az év vége felé eső pünkösdi ünnepek idejére. Több körülmény azon
ban teljesen lehetetlenné tette a versenyeknek ezen időben való meg
tartását s így a ministerium, semhogy végleg elejtse a tervbe vett ver
senyeket, inkább megtartásokra határozta el magát, ha mindjárt kevésbbé 
alkalmas időben is.

Hogy a versenyek nem folytak le kifogástalanul, annak oka nem 
egyedül a verseny idejének alkalmatlan megválasztásában keresendő, 
hanem több egyéb igen fontos körülményben. így pl. a programm 
összeállítása egyik legfontosabb kellékét alkotja a versenynek. A pro- 
grammot a kerületi verseny-bizottságnak jó eleve el kell készítenie, 
melyen aztán lényegesen változtatni nem szabad és az összes résztvevő 
intézeteknek meg kell küldeni. Részletes programmot (nevezésekkel stb.) 
szétküldeni, Kassát kivéve, mind a három helyen elmulasztottak. Az utolsó 
programmokat a verseny napján vagy egy nappal azelőtt osztották ki 
s azt is oly gyéren, hogy számos tanár programm nélkül maradt.

A programmot úgy kell összeállítani, hogy a verseny túlságo
san hosszúra ne nyúljon, mindazonáltal nyoma legyen benne az iskolai
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testedzés minden nevezetesebb nemének. Különös súly fektetendő a 
testi nevelés valódi testedző részeire. Nem szabad egyik vagy másik 
faját túlságosan felkarolni s egy másik fontosat egészen mellőzni. így 
pl. az egyik kerületi versenyen túlságos sok volt a műrendgyakorlat s 
a játékot meg teljesen kihagyták a programmból. Ez utóbbival jóformán 
majdnem mindenütt mostohán bántak.

Végül a programm összeállításánál föltétlenül a szakemberek 
véleménye döntsön. Egy helyütt pl. ezek nélkül készítették el a program- 
mot, melyen majd minden nap változtattak, olyannyira, hogy a verseny 
napján aztán senki sem tudta, hogy tulajdonképen mi is a programm.

Mind a négy kerületi verseny pompás tornatéren folyt le, de a kassait 
kivéve egyik sem volt czélszerűen felszerelve. A tribünök felállításáról, 
a tornaszerek elhelyezéséről stb. nagyon hiányosan volt gondoskodva.

A tribünök a tornatér hosszában terüljenek el olyformán, hogy a 
nézőközönség a vele szemben homloksorban tornázó tanulókat jól láthassa 
s mindnyájok munkájáról bizonyos fogalmat és kellemes képet alkothasson.

A tornaszerek jó előre a homloksor előtt helyezendők el, s 
helyük pontosan megjelölendő, valamint az is, melyik intézet tornázik 
rajtok. Ha pedig nagyon sok tanuló dolgozik szereken pl. országos 
tornaversenyeken, akkor két, esetleg három párhuzamos vonalban a 
tornatér mélységében helyezendők el a szerek.

Mindezekről azonban távolról sem gondoskodtak a lefolyt torna
versenyeken s így a zavar és kapkodás evvel is növekedett.

A tornázó ifjúság a tornatéren, már a rend kedvéért is, föltétlenül 
teljesen elkülönítendő a nézőközönségtől, s maga a tornázó ifjúság azon 
része, mely tényleg nincsen valamelyik versenynemben elfoglalva, állan
dóan egy tömegben a legszigorúbb tanári felügyelet alatt álljon, nehogy 
a tornatéren elszéledjen. Csak ilyen intézkedések mellett leszünk ké
pesek a tornatéren a rendet fentartani. S minthogy a versenyeken e 
tekintetben is mulasztás történt, a mennyiben a tornatéren jóformán csak 
maguk a tornatanárok voltak utalva a rend fentartására, a most lefolyt 
kerületi versenyeken is rendetlenség s helyenkint teljes fejetlenség 
uralkodott.

Maga az ünnepély sorrendje a tornatéren felvonulással kezdőd
jék, hadd meneteljenek el az összes intézetek zászlaik alatt a nézőközönség 
homloksora előtt. Ezt megtenni két helyen is elmulasztották. A felvonu
lás után a tornászok valamennyien álljanak azonnal a szabadgyakor
latokhoz fel. Ezeket, Kassát és Pozsony városa alsóbb oszt. tanulóit 
kivéve, sehol nem végezték egyszerre egy tömegben és egy vezényszóra, 
hanem 3 —3 intézet egyszerre mindenik saját gyakorlatait mutatta be. 
Ilyformán a szabadgyakorlatok nemcsak hogy mit sem mutattak, de közel 
egy óra hosszat is elhúzódtak, a mit máskülönben 10 perez alatt lehet 
és kell elvégezni.

Ez nagy baj volt, ennek a jövőben többé megismétlődnie nem 
szabad. Hiszen az ilyen rendezés által a nézőközönség a legszebb lát
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ványtól fosztatik meg: az összes felvonuló ifjúságnak egy tömegben, 
s  az egy vezényszóra végzett mozgásnak nagyszerű képétől.

Legszomorúbb képet nyújtott azonban mind a négy kerületi 
versenyben a szertornázás. Kassán még csak lehetett látni egy kis 
iskolai csapattornázást, de a többi három helyen alig lehetett nyomát 
is észlelni. Minél veszedelmesebb és mutatványosabb gyakorlatot végzett 
valamelyik tanuló, annál jobban tetszett az a közönségnek és a tanár
nak egyaránt. S a szertornázás ezen módját tartották zsinórmértékül 
az egész torna megítélésénél. Csapattornázásról szó sem volt, mindenki 
úgy tornázott, a hogy neki tetszett. Ebben az általános bumlizásban 
egy kis rendszeres iskolai szertornázás által kiváltak Szegeden a mis- 
kolcziak és szarvasiak.

Igazában csak most lehetett látni, hogy nálunk a szertornázás, 
a testi nevelésnek ezen fontos ága, milyen káros irányban gyakorolta-
tik. Itt okvetetlenül segíteni kell a bajon, mert minden iparkodás kárba 
vész az ilyen tanítás mellett, a mely egyenesen a testi nevelés ellen
ségeinek (mert ilyenek is vannak) malmára hajtja a vizet.

A tulajdonképem versenyek rendezése, akár egyénenkintiek, akár 
tömegesek, mindenütt nagy ügygyel-bajjal járt. A czélszerűtlen rendezés 
miatt az egész ünnepély 5 —6 óra hosszat elhúzódott. Mikor valame
lyik versenyre került a sor, senki sem tudta, hol és mikor milyen 
verseny van folyamatban s így a keletkezett nagy tolongásban alig volt 
képes a legéberebb rendező is eligazodni..

Olyan versenyeket mint pl. ugrásokat, súlydobást, kötélhúzást
stb. legczélszerűbb egyszerre egy időben a tornatér különböző, jelző
táblákkal jól megjelölt helyein két-két szakemberből álló kellő számú 
bizottságok előtt végeztetni, a hová a versenyzőket a felügyeletes tanárok 
vezetik, mivel a tornatanár valamelyik csoportban mint versenybíró van 
elfoglalva.

A versenyeknél megemlítem, hogy a programmba felvett min
den versenyt meg kell tartani; nem szabad és nem is való egyik 
vagy másik a programmban kiírt versenyt egyszerűen a helyszínén 
elhagyni. Az ilyen eljárás nagy lehangoltságot szül a versenyző ifjúság
ban és a tornaversenyeken való részvétel kedvét szegi. Kolozsvárit 
kivéve mind a három kerületi versenyben megtörtént, hogy egy-két 
versenynemet egyszerűen elhagytak.

Nagyon czélszerűtlen dolog továbbá közvetlenül az ünnepély 
előtt a már felvonult ifjúságot a versenytéren megvendégelni. Ez, 
nem tekintve azt, hogy nagy időveszteséggel jár, a mint tapasztaltuk, 
fölötte rendbontólag is hat.

Hasonlóképen mellőzendők a verseny folyamán adott pihenők, 
mert az így beállott szünet alatt az ifjúság nemcsak hogy nem piheni 
ki magát, hanem türelmetlensége folytán más foglalkozás után lát, s 
így másképen és nem a versenyben fárasztja ki magát, s ezen felül 
rendetlenség is keletkezik s a verseny lefolyása halasztást szenved.

12*
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Tornaversenyeket legczélszerübb a délutáni órákban tartani; 
ha ekkor nem volna lehetséges, akkor délelőtt; a déli órák könnyen 
felfogható okokból mind a tanulókra, mind a nézőközönségre egyaránt, 
legalkalmatlanabbak. Pedig arra is volt példa, a kerületi versenyeknél,, 
hogy egy helyen épen délben folytak a versenyek.

Legtöbb tanuló Pozsonyban vett részt a versenyben, hol 
körülbelül 1200 tornász vonult ki a népligetbe. Pozsony után azonnal 
Kassa sorakozik vagy 1100 tanulóval, Kolozsvárott 440 és Szegeden 
350 tanuló vonult fel. E két utóbbi szám feltűnő csekély a két első
höz viszonyítva. Kolozsvár és vidékén különösen a székelyek nagyon 
szegények, s ha itt az iskolafentartó közegek nem pártolták volna 
anyagilag a versenyzőket, akkor ezek aligha mehettek volna Kolozsvárra 
versenyezni. Annál meglepőbb, hogy Erdély gazdagabb vidékei, pl. 
a nagyszebeni járás stb. egyetlen egy versenyzővel sem jelentek meg 
Kolozsvárott.

Hasonlóképen feltűnő a Szeged-vidéki iskolák távolmaradása 
a szegedi versenyről, és egyes távolabb fekvő bár, de anyagiakban 
bővelkedő városok iskolái sem vettek részt. A szegedi tankerülethez, 
tartozó 32 középiskola közül csak 14 vett részt a versenyben.

Erről csak annyit mondhatunk, hogy a tapasztalatok megdönt
hetetlenül bizonyítják, hogy a hol az iskolák közvetlen elöljárói és fen- 
tartói lelkesedéssel karolták fel a testi nevelés ezen első kísérletét és 
nem pártolták csak hivatalból, ott akadt vállalkozó ifjúság is. A hol 
pedig közönyösek voltak az ügy iránt, ott elaludt még a csekély meg
levő buzgalom szikrája is.

A budapesti iskolák közül is több vehetett volna részt a 
versenyen. Ezt talán azon körülmény menti némikép, ha itt mentség
nek egyáltalán helye van, hogy a fővárosi iskolák tanulóinak nagyobb 
része szegény, a gazdagabb fele pedig úgy látszik közönyösen visel
kedik a kisebb városok és vidékének látnivalói iránt. Ez nagyon hely
telen okoskodás, de a megejtett puhatolódzások erre látszanak vallani. 
Kétséget nem szenved, hogy fokozott buzgalommal itt is nagyobb rész
vételre lehetett volna serkenteni az ifjúságot.

Kedves kötelességemnek tartom mint igen fontos körülményt fel
említeni, hogy különösen a szaktanárok valóban önfeláldozó szorgalom
mal láttak kötelességük teljesítéséhez s lelkesedéssel és nagy fárad
sággal rövid idő alatt gyakorolták be tanítványaikat egyes, valóban nagy 
szorgalmat kívánó dolgokra. Csak az volt kár, hogy az általános zavar
ban a gyakorlatok hatása észrevétlen maradt. Az első kerületi verse
nyek a testi nevelés ügyére csak jótékonyan hathattak. A társadalom 
lelkesült érte s mindenütt buzgalommal felkarolták az elhanyagolt ügyet 
s bizonyos, hogy a tanárok legnagyobb része, kik ezen versenyeken 
jelen voltak, csak lelkesedni fognak érte a jövőben is. Jóhiszeműleg 
bemutatott munkájok után következtetve, mint jó hazafiakról és lelkes 
szakemberekről ez bátran feltehető.

(Budapest.) Dr. Ottó József.
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A FRANCZIA NYELVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT A REÁLISKOLÁBAN.

(Vége.)

Talán kelleténél tovább foglalkoztam a beszédtanítás és írásbeli 
fordítás viszonyával. De szolgáljon mentségemül, hogy a kérdés ezen 
része a legfontosabb. A beszédet követelik tőlünk legerősebben, de az 
írásbeli éretiségi vizsgálat által támasztott nehézség elhárítására még 
tudtommal nem igen gondoltak. Csak a közel múltban volt szó illeté
kes helyen a latin érettségi fordítás eltörléséről. Pedig a latin tanítás 
egész menete sokkal közelebb jár e czélhoz, mint a franczia szóbeli 
képesség fejlesztése.

Ne higyjük azonban, hogy egyedül a franczia beszédtanítás áll 
ellentétben érettségi vizsgálatunk mai formájával. Hiszen, ha egyebet 
sem kellene tanítanunk a reáliskolában a franczia beszédnél meg a 
magyarból való fordításnál, talán még nem volna olyan nagy az elkese
redésünk. De tantervűnk e kettőn kívül mást is követel. És mondhatni, 
a  többi követelményével szintén nagyon is komolyan kell foglalkoznunk, 
mert jelentős, fontos dolgokra vonatkozik.

Ilyen első sorban a VII. és Vili. osztályra nézve «az újabb 
franczia irodalom műveinek biztos nyelvtani ismereten alapuló meg
értése». Ezúttal csak mellékesen jegyzem meg, hogy ez az egy czél 
magában véve nemcsak méltó feladatát képezhetné egész reáliskolai 
franczia tanításunknak, de egész időnket, melyet e nyelvnek szánunk, 
teljesen betölthetné. Felolvasásom keretébe inkább az a kérdés tarto
zik, milyen viszonyban áll ezen irodalmi oktatás az érettségi vizsgálat 
fordításával. Már fentebb jeleztem, hogy ez a viszony közelebbinek 
látszik, mint a fordítás és beszéd közötti. Első sorban, mert mindkettő
nél a reflexio végzi a munka java részét, a tudatos és nem a mechanikus 
nyelvi emlékezet segítségével. Belátással járnak együtt, nem gépies után
zással. Másrészt, nagyjában véve, a stilus egy fajában, vagy legalább is 
nagyon rokon fajában mozognak. Továbbá, mert mindkettőben a szem 
által nyert benyomások képezik, emitt a receptív, amott a produktív 
nyelvtudás főeszközét. A mit növendékünk olvasott, az fordítás közben, 
némi gyakorlás után, jórészben tudatosan, rendelkezésére áll, különösen 
ha az olvasás alkalmával erősebbek voltak az impressiók. Ezért, fel
fogásom szerint, egészen máskép kell olvasni annak, a ki az anya
nyelvből való fordításnál hasznát akarja venni franczia olvasmányának. 
A tartalom és stílus recipiálásán túl kell menni, a kifejezések és for
dulatok nyelvtani megfigyeléséig, sőt ez utóbbiakat appercipiálnia kell, 
hogy a franczia fordításnál készenlétben találja. Könnyen belátható, 
hogy az olvasás ezen módja mennyivel lassabban halad a közönséges
nél. Sőt némi veszedelemmel is jár. Mert ha a növendéket rá tudjuk 
bírni (a mi különben csak a legkomolyabbaknál és legtörekvőbbeknél 
lehetséges), hogy a franczia szöveg nyelvi és nyelvtani alakjára a
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szokottnál nagyobb figyelmet fordítson, rendesen megesik, hogy kevesebb 
ügyet vet a tartalomra és ép oly keveset a stílusra, stilistikai értelem
ben. Ha a szerkezetekkel, pbrasisokkal, idiotismusokkal foglalkozik ala
posabban, nem jut hozzá a nyelv művészi értékének felfogásához, de 
a tartalmába sem fog kellően behatolni. A két czél tehát bizonyos 
mértékben akadályul szolgál egymásnak. Az az idő', melyet a franczia 
olvasmány tartalmi oldalára fordítok, jóformán elveszett a fordításra 
való előkészítés szempontjából. A két utolsó évben olyan csekély már 
az óraszám (hetenkint 3 óra), hogy ama feladatok közül az egyiknek 
magának sem volna elég. Hogy az olvasás valóban érezhető módon 
segítse az anyanyelvből való fordítást, ahhoz a rendelkezésünkre bocsá
tott egész időnek legalább kétszeresére volna szükség, teljesen olvasással 
töltve el. Csak így támadna belőle a nyelvérzék, mely a fordításnál 
annál fontosabb, mivel az anyanyelv korlátái közül csak ez szabadíthatja 
ki a fordítót. A nyelvérzék mindig öntudatlan elemeken alapszik. Ezeket 
pedig nem szerzi meg sem a figyelem, sem az igyekezet, hanem egyes 
egyedül a sűrű ismétlés, a rokon benyomások halmozása. A VII. és 
Vili. osztályban tehát másodrangú szerepet kell adnunk az irodalmi 
tanításnak. Le kell mondanunk arról, hogy általa, bár közvetett, úgy
szólván kerülő úton az érettségi írásbelit készítsük elő. Ha jobbnak is 
tartjuk ezen kerülőt, de nincs reá időnk. A legrövidebb utat kell válasz
tanunk, az egyenest. Magyar szövegeken kell fordítást gyakorolnunk, a 
mint azt a gymnasiumi latin tanítás régóta űzi. És itt újra ki kell 
emelnem, hogy a lelkiismeretes tanár, — lelkiismeretességét a tanulók 
szempontjából tekintve, — az egész két évet ezekre a gyakorlatokra 
kénytelen fordítani, ha az érettségi vizsgálat követelményeinek meg akar 
felelni. Csak lopva szánhat egy-egy órát a szóbeli gyakorlatokra vagy 
classikusok olvasására. Mert ne feledjük, hogy az érettségi vizsgálat 
csupán Írásbeli. A reá előkészítő gyakorlatokat is írásban kell végezni. 
Ezt vagy a táblán az egész osztálylyal együttesen végezzük, vagy házi 
feladat formájában. Az első esetben, a fordítás és irás olyan tempóban 
történik, hogy egy-egy órában csak igen keveset végezhetünk A máso
dik esetben pedig a javítás kíván annyi időt, hogy az óránként vég
zett anyag nem lesz valami nagy. Mindenképen kitűnik, hogy a fordítási 
gyakorlatokra sok idő kell. A heti óraszámot teljesen betölthetjük vele. 
Mikor találunk akkor módot a beszédgyakorlatokra és irodalmi olvas
mányokra ? Hiába áltatnók magunkat, ez a hármas czél a mai viszo
nyokban el nem érhető. Az egyiket csak a másik kettő rovására 
követhetjük. Pedig tantervűnk nem is éri be ezzel a hárommal. Ott 
van még a VIII. osztályban «az újabb iranczia irodalom főbb kép
viselőinek ismertetése», tehát egy kis irodalomtörténeti cursus. Akár- 
mily kevés időt szánunk is rá, órarendünk keretében a perczek is 
drágák lévén, a másik három czél, de kivált az érettségi fordítás meg 
fogja érezni. A Vili. osztályban folytatnunk kell a tanterv értelmében 
az irodalomtörténeti magyarázatot, a elassikusokon kívül a tudományos
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irodalomból is kell szemelvényeket olvastatni, a mi az olvasó órák 
szaporítását kívánja, és a franczia nyelvtan rendszeres áttekintését 
adni, vagyis olyan nyelvtani órákat tartani, melyek az írásbeli fordítás 
szempontjából félig-meddig feleslegesek.

Szó sincs tehát róla, hogy az utolsó két tanévet, a mint a 
dolog természetében lenne, kellően felhasználhassuk az érettségi vizs
gálat előkészítésére. Vagy rábízzuk a fiú sorsára nézve oly döntő 
vizsgálatot a szerencsés véletlenre, hogy majd csak lefordítja a magyar 
szöveget valahogy, vagy elhanyagoljuk a beszéd gyakorlását, az irodalom- 
történeti oktatást és az olvasmányt. Összeegyeztetni ezt a négyet tapasz
talásom szerint lehetetlen. A legjobb esetben mindenből valamit tehetünk, 
de az egészből azután jóformán semmi sem lesz. Innen van, hogy a 
mennyire tudom, a reáliskolából kikerült műegyetemi hallgatók nem 
igen veszik hasznát a franczia szakirodalomnak, bár sokat hallják 
magasztalni. Hogy alig találkozik köztük valaki, a ki dicsekedni merne, 
hogy magtanult francziául beszélni és ezt a képességét gyakorlatilag is 
tudja érvényesíteni. Azt sem hiszem, hogy ízlésük irodalmi dolgokban 
nagyon megérezné az iskolában olvasott remekművek hatását. Fordítani 
magyarból francziára megtanultak, mert különben megbuktak volna az 
érettségi vizsgálaton, de hogy későbbi tanulmányaikban vagy az életben 
mikor szorulnak erre a sok bajjal elsajátított tudásukra, ha csak egyes 
kivételekre nem gondolok, alig bírom elképzelni.

Szóval, nem tanítottuk meg egyébre, mint a fordítás művészetére, 
és ép ennek veheti legkevesebb hasznát, akár gyakorlati, akár ideális 
szempontból nézzük.

Mindezen a franczia óráknak egy-kettővel való szaporítása nem 
fog segíteni. Az orvoslás módja csak egy lehet. Ha a franczia érettségi 
vizsgálatot meg akarjuk tartani mai alakjában, akkor le kell mondanunk 
arról, hogy tanítványaink megtanuljanak legalább is annyira francziául 
beszélni, hogy később hasznát vehessék, ha rászorulnak. Le kell mon
danunk arról, hogy a franczia irodalomba bevezessük annyira, hogy 
akár tudományos, akár szépirodalmi olvasmányaikat könnyen és szívesen 
válaszszák ezen irodalom köréből. Ha pedig ez a két czól a fontosabb, 
el kell törülni az érettségi fordítást.

Az érettségi vizsgálaton abból tartsunk próbát, a mire tanít
ványainkat meg akarjuk tanítani. Ha a beszédet tűzzük czélul, a tan
folyam koronázó actusa alkalmával ne keressünk mást, mint beszélő 
képességet. Ha irodalmi műveltségre törekszünk mindvégig, a befejező 
vizsgálaton ezt kérjük számon. Ne legyen az érettségi vizsgálat olyan 
műveletnek a próbája, melyet hat éven keresztül nem végezhetünk el, 
mert mással, fontosabbal vagyunk elfoglalva.

(Szeged.) Bartos Fwlöp.
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IGAZSÁGTALAN VÁDAK.

Vannak vádak, a melyek fájdalmasak bár, de súlyukat mégis 
elviseli az ember, ha érzi, hogy igazak; de az igaztalan vádak meg
botránkozást szülnek minden olyan körben, a hol az igazság iránti 
érzék még nem veszett ki. Ily érzelmek ébrednek bennem, ha, a 
mi elég sűrűn történik, a tanárságot általánosságban vádolják.

Nem azért fogtam tollat, mintha azt hinném, vagy bárkivel 
elhitetni akarnám, hogy a magyar középiskolai tanárság makula nél
kül való testület; van bizony bennünk is hiba, mint akármely más 
testületben; szeretném én is, ha azon a színvonalon volnánk már, a 
melyen pl. német szomszédaink; de vannak vádak, miket nem szabad 
hallgatással mellőznünk egyáltalán, nem pedig különösen most, mikor 
állandóan arról panaszkodunk — és jogosan — , hogy sem társadalmi, 
sem anyagi helyzetünk nem olyan, mint a minő végzett tanulmányaink 
s állandó szellemi munkánk alapján bennünket megilletne.

Ha hű volna az a kép, melyet nem rég itt festettek a magyar 
tanárságról, akkor igazán kétségbe kellene esnünk nemcsak e testület 
állapota, de a nemzet jövője felett is, mert utóvégre ez a tanárság 
van hivatva a nemzet intelligentiáját, az ország leendő vezetőit nevelni.

Szerencse azonban, hogy az a sötét kép a magyar középiskolai 
tanárságra épen nem illik rá. Ha van is testületünkben, kire a vádak 
egyike vagy másika ráillik, az egész tanárságot vádolni s tenni pellen
gérre, nemcsak — hogy magamat szelíden fejezzem ki — erős köny- 
nyelműség, de a legvastagabb igazságtalanság is.

Ugyan nézzék meg kérem tudományos egyesületeinket s meg fog
nak győződni róla, hogy azok jobbára annak a szerényül fizetett tanár
ságnak tagsági filléreiből tartatnak fel; üssék fel a szaklapokat s látni 
fogják, hogy azokat legnagyobb részt azoknak az annyira lenézett 
szerény középiskolai tanároknak a ezikkei töltik be. Nézzenek csak be 
a hírlapok műhelyébe s látni fogják, hogy azok a betűkerülő tanárok 
itt is kiveszik a maguk részét.

Tartsunk szemlét jótékony s culturegyesületeinken, úgy a fő
városban, mint a vidéken s lapasztalni fogjuk, hogy a magyar tanár
ság ott is előljár eszével, munkájával s — pénzével egyaránt.

A ki nem akar igazságtalan lenni, annak lehetetlen eltagadnia, 
hogy tudományos életünk fellendülésében, fejlesztésében oroszlánrésze 
van a középiskolai tanárságnak.

Szóljak-e még iskoláink belső életéről ? Hasonlítsuk csak össze 
a mai iskolát csak a 20—-30 év előttivel s látni fogjuk, hogy itt is 
óriásit fejlődtünk. S kik fejlesztették tanításunk intensivitását, kik 
emelték középiskoláink niveauját arra a fokra, melyen a nyugati nem
zetekkel is immár szégyenkezés nélkül állhatjuk ki a versenyt ? 
Tagadhatja-e valaki, hogy ez is a tanárságnak az érdeme első sorban, 
a mely gáncsban igen sokszor, de elismerésben vajmi ritkán részesül ?



173

Lapozgassunk egy kissé régi iskolai könyveinkben s hasonlítsuk 
azokat össze a maiakkal. Látni fogjuk azt a bámulatos haladást, mit 
e téren elértünk. S ezt ismét csak annak az olvasni nem szerető, 
betűkerüló', kártyás, magyar tanárságnak köszönhetjük.

A nemzetiségi vidékeken pedig az annyira leszólott tanárság az 
iskolán kívül is mennyi önzetlenséggel, mennyi odaadással s mennyi 
lelkesedéssel dolgozik a nemzeti cultura érdekében.

Ha ezek mellett számba veszszük még azt is, hogy ez a közép
iskolai tanárság egy teljesen ifjú gárda, melynek alig vannak traditiói, 
mert hiszen tulaj donképeni tanárképzésünk önalkotta intézményeink 
egyik legifjabbika, úgy el kell ismernie mindenkinek, hogy a magyar 
középiskolai tanárság hivatása magaslatán áll, hogy súlyos viszonyai 
daczára is derekasan felel meg feladatának és hogy ép azért nem 
gáncsot, de tiszteletet érdemel.

Tagadhatatlan, hogy azon elbánás után, melyben a fizetésrende
zési törvény a középiskolai tanárságot részesítette, bizonyos keserű 
apathia lengi át e testületet; ezt az apathiát azonban nem igazságtalan 
vádakkal, de a tanárság anyagi s társadalmi helyzetének megfelelő 
javításával lehet csak eloszlatni. Erre kell törekedni mindenkinek, ki 
a magyar középiskolai tanárságnak s ezzel együtt a magyar közép
iskolai oktatásnak — mert e kettő szerintem elválaszthatatlan — érdekét 
szivén viseli.

Helyes és üdvös dolog figyelmeztetni egymást hibáinkra, mert 
ezek megismerése egyik kelléke tökéletesedésünknek ; de kritikánk legyen 
óvatos és igazságos, mert ellenkező esetben nemcsak elkeseredést szül 
kölcsönös szeretet helyett, de ok nélkül comprommittálja is a tanárságot, 
a mire pedig épen ez a testület semmiképen sem szolgált rá.

(Kassa.) Dr. Gerevich Emil.

I S M E R T E T É S E K .

A szabadkézi rajz tan ításán ak  m ódszere. Irta K. J. Lányi 
Ernő. Ára 3 forint. Kiadja és nyomtatja Heisler J., Bpest, II. kér., 
várkert-rakpart 1. sz.

Ismét egy könyv, melynek czélja a rajztanítást helyes útra terelni, 
s azért örömmel üdvözlöm. Szerző különösen az alsófokú rajztanítás
sal foglalkozik, melyre nézve jól mondja, hogy az a fontosabb, oly 
annyira, hogy ha mai alakjánál nem lehet jobb, inkább szűnjék 
meg. A gyermek most rossz alapfelfogást szerez, olyan ábrázolási módot 
tanul, melyet később nem használhat s nem fejleszthet. A könyv első 
része általános elveket tartalmaz, nagyobb fele azonban apróra részle
tezett tantervet és tanmenetet nyújt az alsófokú rajzoktatáshoz az elemi 
nép- és polgári iskolák számára. Ez a tanmenet különben beillik a 
középiskola és egyéb közép tanintézetek megfelelő osztályaiba is. Szerző
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leginkább a saját tapasztalatai nyomán jár és épen e tapasztalatainak 
bősége, karöltve a szakmája iránt való lelkesedéssel, teszi a könyvet 
becsessé; s bár kifejezési módja mindenkor áradozó és sok benne a 
fölösleges: mégis érdemes — s kis türelemmel lehet is — a köny
vet minden szaktársnak elolvasnia, sőt az alsóbb fokú rajztanítás terén 
működőknek nagyon hasznos útmutatóul is szolgálhat.

Lelkesen fejtegeti szerző a helyes rajztanítás fontosságát, hatását, 
irányelveit; kiemeli egyiket vagy másikat; különös súlyt fektet az 
iskolában való terveztetésre, illetőleg kész díszítményeknek más for
mátumokba való átalakítására, a mi az elképzelő és emlékező tehetséget 
fejleszti s minden tekintetben nagyon hasznos gyakorlat. Persze ez csak 
ott történhetik, hol a tanár módját ejtheti. Különben egyáltalán mindig 
bizonyos lazasággal kell rajzolni, «az anyagnak mindig idomíthatónak 
kell lennie», hogy folyton változtatni, az egyre helyesbedő, élesbedő 
ítéletnek helyt adni lehessen.

A könyv általában jó úton halad, helyes és üdvös eszméket hir
det ; élesen kel ki egyes megrögzött tévelygések és rossz felfogások 
ellen; kimutatja a másolgatás haszontalanságát, hisz nem annyira az 
eredményre, a kész rajzra van egyelőre szükségünk, hanem az eljárásra, 
az útra, melyen az létre jött. A földrajzi térképrajzoltatásnál is sok 
helyen, a helyett, hogy csak a lényeges formákat kívánnák feltüntetni, 
inkább az egyengető, aprózó előállításra fektetnek kelleténél több súlyt. 
A rajzoktatást mindig általánosnak kívánja, tekintet nélkül az egyesek 
által választott élethivatásra; még a szakiskola is maradjon általános a 
maga körében.

Legérdemesebb része a könyvnek az, mely a népiskolai rajz
tanítással foglalkozik. Legelsőbben is arról győz meg, hogy a jelenleg 
is divó pont- és vonalhálózatos rajzolás (stigmographia) mennyire értel
metlen, hiábavaló dolog s mennyire ellentétben van a ezéllal, a gyer
meket akkor, mikor legfogékonyabb volna, nem foglalkoztatni formákkal, 
képekkel, hanem unalmas módon pontokat köttetni vele össze; sőt 
Lányi szerint ez még rossz test- és kéztartást is idéz elő.

Azon tantervjavaslat, melyet Hofrichter J , Hollós K. és Lányi E. 
állítottak össze s ezen könyv közzé tesz, már mindenesetre jóval előbbre 
viszi az ügyet. Az első két osztályban inkább csak szemlélet volna, 
mint rajzolás, a fogalmaknak a nekik megfelelő eredeti képekkel való 
ismertetése; a hegyes, éles, színes, gömbölyű, kerek stb. szemlélése. 
Rajzolás csak a harmadik osztályban kezdődnék. Egyes egyszerű tárgyak
nak s mértani formáknak, inkább csak characterisálása, ha jól értettem 
az olvasottakat. S én épen erre a characteristikus rajzolgatásra fektet
ném a fősúlyt. Ne analisáltassanak a formák, hanem maradjanak együtt. 
Ez persze nagyon elüt a divatos, kényelmesebb eljárástól s a tanerők
nek ily szellemben való neveléséhez s nagyobb míveltségéhez van kötve.

Az ötödik s hatodik osztályban nagyobb súlyt fektet a műszaki 
rajzolás elemeire.
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A polgári-, tanoncz- s középiskolák alsó osztályai számára rész
letezett tananyag lényegben szabadkézi mértani ra jz; a formák fel
fogása dimensiók összehasonlítása által történik. Én azonban a dimen- 
siókat még jobban a formák foltjaiba olvasztanám, s azért nem az 
antik díszítő formákból indulnék ki, hanem mindenkor a természet 
nyújtotta egyszerű formáknak adnék elsőséget. Nem is tartom okvetlen 
szükségesnek, hogy azok már a legelső időben formaegyedek is legyenek.

Szerző mindvégig saját tapasztalásait közli és gyakorlati útmuta
tásokkal szolgál az eljárást s tanmenetet illetőleg. Keveset szerkesztet, 
mert szerkesztésnél a formára nem tekinthetünk eleget; ugyanazon 
oknál fogva pl. a rajzot mindig szabadon kell tartani, semmit sem 
elfödni a kézzel. A test-rajzolásnál azonban túlságosnak találom azt, 
hogy a növendéktől azt kívánja, hogy minden távlati törvényre ő maga 
jöjjön rá. A kivitelben ez igen sok időbe kerül; bátran lehet, sőt 
czélszerű is egyes törvényeket előre demonstrálni s a növendéket 
aztán ennek megfigyelésére utasítani.

A könyvben sok magyarázó ábra és minta is van. Az előbbiek 
egyike-másika azonban épen ilyen könyvben nagyobb gonddal is lehetne 
megrajzolva. Mindazonáltal szerző derék, elismerésre méltó munkát vég
zett, s könyve az alsófokú rajzoktatásnak mindenesetre szolgálatot tehet, 
s kívánom, hogy tegyen is a gyakorlatban.

Czélunk azonban végül mégis csak az, hogy úgy tanuljunk meg 
rajzolni, mint írn i: hogy mindenki a mint gondolatait írással, úgy for
máit, képeit rajzzal tudja kifejezni. Ez irányban pedig szerző után is 
sok még a teendő.

(Budapest.) Boros Rudolf.

LAPSZEMLE.

A «Sárospataki Lapok» 46-ik számában Mitrovich Gyula tanár *Egy 
új irányzat a protestáns gymnasiumi oktatás felügyeletében> czímű czikkben 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület iskolái részére felállított középiskolai kerü
leti felügyelőséggel s a már megválasztott felügyelő számára készített utasí
tási javaslattal foglalkozik. A javaslatot erősen elítéli, mert az úgy egyes 
részleteiben és ajánlott intézkedéseiben, mint az egészet átható felfogásában 
olyan szellemet kiván érvényesíteni a magyar ref. egyház középiskolai okta
tásában! és annak vezetésében, a melytől, mint «nagy csapástól» Isten óvja 
meg általában tanárjainkat. Kárhoztatja azért, mert be akarja hozni a ref. 
iskolai életbe is a papiros törvények uralmát és a bureaukratikus eljárás 
minden megelevenítő lélek nélkül való, szemfényvesztő pontosságát. Kárhoz
tatja azért, mert az utasítási javaslat a tanárban egyszerű fizetéses, nehéz 
kenyerét kereső szolgát lát, a ki mellé és munkája felibe az ó-szövetségi 
Faraók rabszolgáinak felügyelőit kell oda állítani nem korbácscsal ugyan, 
hanem egy modern szellemi robotoltaló végrehajtó hatalmával, a kinek 
lelketlen betűtörvényei és önkényes hatalma nem egy igaz lelket ítélt már 
keresztfára. A javaslat a felügyelőt egy egyetemes műveltségű, valamennyi 
tanár összes tudományos képzettségének értékén felülállónak tekinti, a ki
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középiskolai oktatásügyünk egyedüli és csalhatatlan capacitása. Felelőssége 
nincs körülírva s oly hatalom, a mely még magának az egyházkerületnek 
tanügyi működését is ellenőrizni van hivatva s a fentartó-testület által a 
tanár részére kiállított okmány is csak akkor érvényes, ha ó' azt aláírja. 
Különösen nem tartja a protestáns egyházhoz illőnek azt az utasítást, hogy 
a felügyelő a tanulók szüleitől kérdezősködjék a tanár működése után és 
hogy óvakodjék a tanárok egyikével vagy másikával bizalmasabb viszonyban 
állani stb. Hát bizony van abban a megtámadott utasításban sok olyan 
dolog, a mi a prot. iskolák tanárai előtt méltán lehet feltűnő, pedig ez az 
utasítás az állami tankerületi főigazgatók részére kiadott utasítás mintájára 
készült.

A  modern nyelvek tanárai Olaszországban (Krusekopf-tól a müncheni 
Allgemeine Zeitung f. é. okt. 17. számának mellékletében). A modern nyelvek 
tanítása és tanulmányozása Olaszországban meglehetős alacsony fokon áll, a 
minek oka a tudományos tárgyalás hiánya az egyetemeken és a tanárok 
csekély fizetése. Némileg rendezett viszonyok csak 1886 óta észlelhetők; 
ekkor lépett életbe az új vizsgálati szabályzat a német, angol és franczia 
nyelvtanárok számára. A vizsgálat, mely mindig csak egy nyelvre szorítkozik, 
három részből á ll; írásbeli zárthelyi fordítás az idegen nyelvre szótár nél
kü l; kimerítő szóbeli, részben az idegen nyelven; és végre gyakorlati tanítás 
-— tanítványok nélkül. Fizetések a gymnasiumokban és alreáliskolákban 800— 
1500 lira, főreáliskolákban 1920 lira. Utóbbiakban a tanulók a német és az 
angol között szabadon választhatnak; mindkét nyelv három tanfolyamban s 
összesen 13 heti órában taníttatik. Az egyetemeken alkalmazott ú. n .professori 
incaricati csak évi 1250 lira fizetést húznak s rendszerint más intézetekben 
is tanítanak. A korpótlék egyaránt minden hatodik évben a törzsfizetés egy 
tizedében van megállapítva.

A *Polgáriskolai Közlöny> *Tanárhiány> czím alatt ezt írja: Az 
üresedésben levő polgáriskolai állásokra már összeszedték az eddig elemi 
iskoláknál működött polg. isk. képesítésű tanárokat, de a szükséglet még 
mindig nincs fedezve. A Paedagogium tanára karához rendelet érkezett, hogy 
a mennyiség-természettudományi szakcsoport harmadéves növendékei közül 
jelölje ki azokat, a kik már most alkalmazhatók volnának az iskolákban. 
Valószínű, hogy 4—5 jelölt legközelebb ki fog neveztetni.

VEGYESEK.

Igazgatóból tanár. Dr. Kemény Ferencz, ki az egri állami alreáliskola 
igazgatója volt, királyi engedélylyel, igazgatói czímének és jellegének meg
tartásával, a budapesti VI. kér. áll. főreáliskoláboz tanári szolgálatra oszta
tott be.

Megerősítés. Bakos János székesfehérvári áll. fr. r. t.

Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister özv. 
dr. Burány Jánosné úrnőnek azon alkalomból, hogy a nevezett az esztergomi 
kath. főgymnasium részére 200 frt értékű ásványtani és chemiai taneszközö
ket ajándékozott ez adományáért köszönetét nyilvánította. — Továbbá 
dr. Dnbay Miklós budapesti orvosnak azon áldozatkészségéért, melylyel az 
ungvári kir. főgymnasium önképzőkörének 100 frtot adományozott, elismerő 
köszönetét nyilvánította.



177

Elvi jelentőségű reform-terv. A közoktatási mínisteriumban ismét egy 
fontos újítás tervével foglalkoznak, üdvös folytatásául az okos decentralisa- 
tionális törekvéseknek. Mint halljuk, elvben már el van határozva, hogy a 
középiskolai tandíjmentesség engedélyezési jogát átruházzák magára az isko
lára. E szerint a tandíjmentességi folyamodványok nem is kerülnének a 
ministeriumba, hanem a tanári testület meghallgatásával maga az igazgató 
adná meg a tandíjmentességet. Persze, nem egészen korlátlan joggal; hanem 
előre megszabatnék, hogy a tanulók hány százaléka lehet tandíjmentes. Ezt 
a százalékot pedig az eddigi átlag alapján szabnák meg. Értesülésünk szerint, 
a részletes szabályzat még nincs kidolgozva s az ezt czélzó tanácskozmányba 
meg fognak hívni több igazgatót és tandíjkezelőt is. Mi teljes szívből örven
dünk a szabadelvű haladás ez irányának. Nemcsak azért, mert a tanárság 
új jogot nyerne a reformmal; hanem azért is. mert hasznot remélünk tőle 
magára az ügyre is, a tanári testületek ismervén legjobban a tanulókat s 
ők hozhatván legigazságosabb ítéletet is ebben a dologban, a hol szintén 
nem lehet chablon szerint méltányosan ítélni. A tanári gyakorlat férfiai előtt 
fölösleges is felsorolnunk mindazon paedagogiai előnyöket, melyek az újítás 
következményei lehetnek; csak arra az általános érdekre kívánunk még 
rámutatni, hogy ez az újítás szintén hozzá fog járulni annak a bizonyos 
«papirkorszak»-nak gyöngítésére. Szívből üdvözöljük tehát a reform-tervet!

A felekezeti s községi tanárok nyugdíj ügye. A mint értesülünk, az új 
nyugdíj-intézet jövő év elején mindenesetre életbe fog lépni. Azt ma még 
alig lehetne ugyan pontosan megmondani, hogy a szervezés mikorra lesz 
bevégezhető, mert hisz sok administrationalis munkával jár s a mint tudjuk, 
épen az az ügyosztály, melyre a dolog bízva van, amúgy is annyira el van 
halmozva, hogy alig bírja : de az intézmény hatása és működése újévtől 
kezdve fog számítani, vagyis attól a naptól, melyen a 60.000 frtnyi állami 
segély folyóvá lesz tehető. A törvény végrehajtása különben — a mint már 
írtuk is, megkezdődött. Az autonom iskolafentartók vagy megkapták már, 
vagy legközelebb meg fogják kapni a rendeletet, mely végleges nyilatkozat- 
tételre s a felveendőkre vonatkozó adatok beküldésére szólítja fel őket. A 
mint ez adatok beérkeznek — s nem hiszszük, hogy ez késlekedjék, — 
azonnal megkezdődik a tagok fölvétele is, a törvény határozmányai szerint. 
Az ügyet a ministerium V—VI. ügyosztálya fogja intézni, a melynek tudomá
sunk szerint nemcsak személyzetét fogják az új budget értelmében szaporí
tani, hanem helyiségeit is. Sőt az ügyosztály el sem fog férni a hold-utczai 
palotában, hanem költözködni fog. Bérelve is van számára helyiség, de ez 
még építkezés alatt áll. Szóval, az érdekeltek meg lehetnek nyugodva: az 
ügy ha lassan is, de biztosan halad s nemcsak a jóakarat, van meg, hanem 
minden előmunkálat is megtörtént arra nézve, hogy a régi szükséget pótló 
intézmény mentül előbb életbe léphessen.

Ministeri kihallgatás. Tanári körökből többen is fordultak hozzánk, 
hogy tolmácsoljuk hasábjainkon a tanárság abbeli kérelmét, hogy a minister 
közölje előre s idején, ha rendes szombati kihallgatását nem szándéko
zik megtartani. Múlt szombaton például megesett, hogy a fővárosi tanár
ságnak egy nagy küldöttsége, a székesfehérvári áll. főreáliskolának egész 
tanári kara, két más küldöttség, egy vidéki igazgató, s magánosok is tekin
télyes számmal két teljes órán át hiába várakoztak a ministeri előszobában, 
a mely tömve volt. Legnagyobb részök úgy, mint a fővárosi küldöttség is, 
napokkal előbb be voltak jelentve, sőt kihallgatási kérelmökkel egyenesen a 
rendes kihallgatás idejére utasítva. Összegyülekeztek tizenkét óra előtt s vár
tak, mert még egy óra után is azt a biztatást kapták, hogy a minister eljön 
s fogad. Csak két órakor hallották aztán nagy meglepetéssel, hogy nem lesz 
kihallgatás, tehát hiába töltöttek a kellemetlen helyzetben órákat s a vidékiek 
hiába költekeztek is. De valósággal kínos ilyenkor a helyzetük ama küldöttsé
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geknek, melyeket nagy testületek fontos ügyeik szószólóiul küldenek ki s a me
lyek aztán csüggedten kénytelenek visszatérni társaikhoz. Az ilyen esetek termé
szetszerűleg bizonyos elkedvetlenedés és resignatio szülői szoktak lenni, a mitől 
pedig Isten óvja ne a személyeket, de magát az oktatásügyet. Mélyen meg 
vagyunk győződve, hogy ezt nem is akarhatja s a tanárságot nem kicsinyel
heti az a minister, ki maga is hosszú időn át oly lelkesedéssel élt a tanári 
munkának Bizonyára fontos teendők tartották őt távol. De mégis tolmácsoljuk 
a kérést: ha akadályozva van. közöltesse idején s ha talán teheti, tűzze ki 
az audientia idejét olyankorra, mikor nincs meg az a gyakori eshetőség, 
hogy a politikai hivatás a Házban tartja. Kérése van továbbá a tanárságnak 
az államtitkárhoz is. Az, hogy lehetőleg tűzze ki ő is akkorra fogadó napjai
nak egyikét, mikor a ministeri audientia van mert a kinek ügyes baja van. 
néha messzi vidékről jő s egyszerre óhajtana tisztelegni nála is.

4'l6“/o avancement-kilátás. Ez a tanári állás fokmérője. Ennyi vár 
ugyanis arra a tanárra, a ki hosszú szolgálat után végre eljuthatott a Vili. 
fizetési osztály pihenő révébe. Hogy ide mikor juthat be. azt persze kiszámí
tani nem lehet; hisz még az sincs törvényben biztosítva, a mi most legalább 
megvan, hogy a tanárok egyharmada a Vili. osztályba van sorozva. Hogy 
pedig ez arány javítására milyen nagy a hajlandóság, mutatja a jövő évi 
költségvetés, a mely szigorúan ragaszkodik a tavalyinak arányszámához. 
Ilyen viszonyok közt pedig az is megeshetett, hogy valakit 13 évi vidéki 
szolgálat után is csak a ÍX. fizetési osztályba hoztak fel Budapestre. Érdekes 
összehasonlítás kínálkozik a tanár és a biró előlépési kilátása közt. A statis- 
tika a hivatalos rangsor szerint így á ll: van 443 állami és 183 kir. kath. 
tanár részint a VIII., részint a IX. osztályban és 46 igazgató a Vili -ban 
Tehát 672 aspiráns. Rendszeresítve van pedig a VII. osztályban 18 igazgató 
állás és a VI.-ban 10 főigazgatói (mert hisz kettőt mindig egyházi férfi tölt 
be). Más szóval 672-re 28 magasabb állás. S ezen az új budget-javaslat sem 
igen javít, mert emelvén négygyei a VII. osztályú állások számát, emeli az 
általános létszámot is. Ezzel szemben van 1063 bírói állás, mind az 1600 frtos 
fokon. Ezekre várnak a következő magasabb állások : a VII. osztályban a 
törvény szerint 217 biró. egy curiai titkár, 11 táblai titkár; a VI.-ban 64 tör
vényszéki elnök, egy főügyészi helyettes. 113 táblai biró; az V.-ben egy főügyész, 
20 táblai elnök, 65 curiai biró. Tehát csak olyan állás, melyre a törvény 
kiterjed 493, a mi 46'3°/0 avancement-kilátással egyenlő. S ebbe még nin
csenek beleszámítva sem a curiai tanácselnöki, sem a közigazgatási s pénz
ügyi bírói állások stb.

Autonom középiskolák államsegélye 1895-re. Abban a helyzetben vagyunk, 
hogy most már teljes sorát közölhetjük annak az államsegélynek,melyet a feleke
zeti és községi középiskolák 1895-re kapni fognak azon az alapon, melyet a 
képviselőház pénzügyi bizottsága a budget-javaslat tételeinek fölemelésével 
állított be a budgetbe. Kapni fog: Nagykörös (ref. fg.) évi 2000 frtot; 
■Csurgó (ref. fg.) 10.600 frt évi és 4000 írt építési segélyt (utóbbi czímen 
kapott már 34.000 frtot); Miskolcz (ref. fg.) 10.000 frt évi és 4000 frt építési 
segélyt (utóbbi czímen kapott eddigelé 30.000 frtot); Székely-Udvarhely (ref. 
fg.) 2000 frt; Zilah (ref. fg) 11.000 frt évi segélyt; Szászváros (ref. fg.) 
lU.OUO frt évi és 5000 frt építési segélyt (utóbbira kapott eddig 16.000 frtot); 
Sepsi-Szt-György (ref. fg.) 12.000 frt évi és 12.000 frt építési segélyt (utób
bira kapott eddig 20.000 frtot); Rimaszombat (egyes. prot. fg.) 11.000 frtot; 
M.-Sziget (ref. fg.) 10.000 frt évi segélyt; Kolozsvár (unit. fg.) 8700 frt évi és 
3000 frí építési segélyt (utóbbira kapott eddig 9000 frtot); Rozsnyó (ág. ev. 
fg.) 11.000 frtot; Selmeczbánya (ev. fg.j 11,000 frtot; Eperjes (ev. fg)
11.000 frt és Nyíregyháza (ev. fg.) 11.000 frt évi segélyt; Jászberény (kath. 
fg.) 9000 frtot; Szeged (közs. kath. fg.) 7000 frt évi segélyt; Szarvas (ev. fg.) 
3000 frt évi és 3000 frt beruházási segélyt (utóbbira kapott már 5000 frtot);
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tijverbász (közs. alg.) 3000 irto t; Rózsahegy (kath. fg.) 10.000 frtot; Keszt
hely (kath. fg.) 6000 frtot; Mezőtúr (ref. fg.) 3000 frtot; Sümeg (közs. alr.) 
4000 frtot; Esztergom, (közs. alr.) 2000 frtot; Vágújhely (izr. alr.) 2400 frtot; 
Bonyhád (ev. alg.) 2000 frt évi segélyt; Kisújszállás (ref. fg.) 9000 frt évi 
és 5000 frt beruházási segélyt; Budapest (ev. fg.) 3000 frtot, Szatmár (ref. 
fg.) 3000 frtot; Félegyháza (közs. kath. fg.) 2000 frt évi segélyt; Sopron 
(ev. fg.) 11.400 frt évi és 5000 frt beruházási segélyt; Gyulafehérvár (kath. 
fg.) 5000 frt évi és 6000 frt beruházási segélyt (utóbbi czímen kapott eddig 
5000 frtot); Ösíjc-Somlyó (kath. fg.) 2000 frt évi segélyt; H.-M.-Vásárhely 
(ref. fg.) 8000 frt évi és 15.000 frt építési segélyt; Brassó (kath. fg.) 5000 frt 
évi és 5000 frt beruházási segélyt (utóbbi czímen kapott már 4000 frtot) ; 
Pápa (ref. fg.) 8000 frt évi és 5000 frt építési segélyt (utóbbi czímen kapott 
eddig 75.000 frtot s az évi segélye is később 16.000 frt lesz). Beruházási 
segélyt kapnak továbbá : Halas (ref. fg.) 7000 frtot (kapott eddigelé 25.000 frtot; 
Nagy-Enyed (ref. fg.) 3000 frtot és Szász-Sebes (ev. alg.) 2000 frtot (kapott 
eddigelé 4000 frtot).

Középiskolai tájékoztató a millennáris kiállításra. Az ezredéves kiállí
tás középiskolai alcsoportjának elnöke: dr. Klamarik János min. tanácsos 
tájékoztatót bocsátott ki arról, hogyan lesznek a kiállítási tárgyak beszerzen
dők, miről gondoskodik a kormány s mit várnak az iskoláktól s a tanárság
tól. E szerint a középiskolai kiállítás kilencz csoportra van tervezve. Az I. 
csoport: iskolaépületek képes tervrajza. Minden iskola mintát fog kapni, hogy 
miként történjék a fénykép-fölvétel, melyekről a bizottság készíttet aztán 
színes képeket. A tervrajzot az iskolától kérik. Fényképet kérnek a részletek
ről is, de az alkalmazás vagy foglalkozás feltüntetésével; továbbá azon bútorok
ról, melyekre az iskola súlyt fektet. De a képek e hó végéig beküldendők, 
mert albumot készítenek belőlök. II. csoport: író- és rajzeszközök. Ezt gyáro
soktól szerzik be. III. csoport: tanszerek. A kormány gondoskodik minimális 
normal gyűjteményekről. Az iskolák csak azt küldik be s leginkább csak 
rajzban, a mit fontosnak tartanak. IV. csoport: tankönyvek. A kiadóktól 
szerzik be, az iskolákat csak arra kérik, hogy küldjék be a városukban lakó ki
adók pontos czímét. A régi tankönyvek a történelmi csoportba kerülnek. V. cso
port : az ifjúsági iratok. Szintén a kormány gondoskodik normalis minimális 
gyűjteményről. De az iskoláktól kérik az ifjúsági könyvtár kezelésére vonat
kozó eljárást, a mennyiben ezt kiválóan czélszerünek tartják. VI. csoport: 
a tanítás eredménye. Ezt persze egészen az iskoláktól várják. Kérik a lavalyi 
s idei dolgozatok czímét már az idei programúiban ; továbbá minden tan
tárgyból 2—2 jeles, jó és elégséges dolgozati füzetet és 2—2 jeles és jó 
rajzot, kemény táblák közé szorítva. És pedig dolgozatok küldendők : 
magyar nyelviek a III, VI. és Vili. osztályból; német a gymnasiumban az 
V. és Vili., a reáliskolában a IV. és VIII. osztályból; latin III., VI. és Vili. osz
tályból ; franczia IV. és VIII. osztályból: mathematikai a III., VI. és VIII osz
tályból. VII. csoport: a graphikus táblák. Az országos állapot feltüntetéséről 
a kormány gondoskodik, de szeretnék, ha egyes kiválóbb iskolák is készíte
nének a maguk állapotáról graphikus táblákat s erre nézve dr. Веке Manó 
bizottsági előadó szolgál felvilágosítással. VIII. csoport: szervezeti okmányok. 
Ezek fölveendők az idei értesítőkbe; de az iskoláktól külön is kérik mindazt, 
a minek elterjedését czélszerünek gondolják. IX. csoport: a tanárok irodalmi 
működése. Erre nézve még nem történt megállapodás.

Tanárhiány Csurgón. A csurgói ref. főgymnasium, mely államsegélyt 
élvez, de a melynek épület-kérdése évek óta vajúdik, szintén tanárhiánynyal 
küzd. A német nyelvi tanszék már néhány év óta üresen áll, nem kapnak 
rá tanerőt ; de mint írják, ebből a bajból kisegíti az iskolát a rabbi, a ki 
ellátja a német órákat. Úgy esett azonban, hogy a múlt évben is, ebben is 
távozott egy tanár s most állandó a supplentia.
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Kedvezmény a tagoknak. Az egyleti helyiségben a tagoknak újabban 
rendelkezésükre állanak: belépti jegyek a Feszti-féle körképhez 32 krjával, 
a műcsarnokba 22 krjával és a Nemzeti Salonba 17 krjával.

Tartalom: A kerületi tornaversenyek tanulságai. Dr. Ottó Józsefló'l. — 
A franczia nyelvi érettségi vizsgálat a reáliskolában. (Vége.) Bartos 
Fülöptől. — Igazságtalan vádak. Dr. Gerevich Emiltől. — Ismertetések: 
K. J. Lányi Ernő «A szabadkézi rajz tanításának módszere». Boros 
Rudolftól. — Lapszemle. — Vegyesek.

Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai róm. kath. főgymnasiumban a rajztanári állás meg

üresedvén, ennek pályázat útján leendő betöltése végett pályázat nyittatik ; 
— felhivatnak ezen állásra pályázni óhajtók, hogy képesítésüket, életkorukat 
és r. kath. vallásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1895. évi 
január hó l ég Nagy-Kanizsa város tanácsához nyújtsák be.

A rajztanári állással 900 frt fizetés, 200 frt lakpénz van összekötve. 
Munkakörét és óráinak számát a középiskolákról szóló törvény szabályozza.

A megválasztott egy évi működés eredménye után fog véglegesíttetni.
Nagy-Kanizsán. 1894. évi október 13.

A városi tanács.

Pályázat rajztanári állásra.
A szarajevói főgymnasiumnál rajztanári állás töltendő be, mely állás

sal a rajznak a helybeli tanítóképezdében való tanításának kötelezettsége is jár.
Ezen a IX. rangosztályba sorozott állással 1000 frt évi fizetés 200 frt 

lakbér és 300 frt pótlék jár, megjegyeztetvén, hogy az alkalmazott tanár törzs
fizetése öt végleges minőségben töltött szolgálati év után 250 frttal, húsz év 
után pedig a VIII. rangosztályba való előléptetés mellett 'további 350 frttal 
emelkedik.

Ezen rajztanári állás egyelőre ideiglenesen töltetik ugyan be, de a 
kinevezendő tanár kielégítő szolgálat esetében megfelelő idő után véglege
síttetni fog.

Azon középiskolai képesítéssel biró tanárok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kötelesek kimutatni, hogy az osztrák- vagy magyar állampolgárságot 
vagy a boszniai és herczegovinai honosságot bírják, továbbá hogy a bosnyák 
(szerb-horvát) vagy e helyett valamely más szláv nyelvben tökéletesen jár
tasak, utóbbi esetben azonfelül kötelesek a bosnyák nyelvet a lehető leg
rövidebb idő alatt hivatásuk teljesítésére elegendő mértékben elsajátítani.

A kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbb folyó év végéig terjesz- 
tendők be az alulirt országos kormányhoz.

A folyamodványok egy 40 krnyi, a folyamodvány-mellékletek ellenben 
egy 10 krnyi bosnyák bélyeggel látandók el.

Ha Magyarországban vagy Ausztriában már bélyegzett bizonyítványok 
mellékelteinek, ezek a 10 krnyi mellékleti bélyeg helyett a bosnyák illeték
szabályzat szerint esedékes bizonyítványi bélyeggel látandók el.

Bosnyák bélyegek hiányában a megfelelő összeg csatolandó a folya
modványhoz.

Bosznia és Herczegovina országos kormánya

KORNYÁNSZKY VIKTOR KÓNYVNYOMDÁJ/v.
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AZ EGYETEMI TANÁRKÉPZÉS KÉRDÉSÉHEZ.

Az egyetemi seminariumok. — Ösztöndíjak és ellátás. — A tanárképző
intézet átalakítása.

1 .

A jövő évi közoktatási költségvetésnek egy fölemelt tétele s 
ennek indokolása, nemkülönben a ministernek rá vonatkozó nyilatko
zatai a pénzügyi bizottságban: a tanárképzés fejlesztését valahára a 
közel jövő feladatai közé sorozták. Nem mintha a kérdést nem emle
gették volna eddig is eleget: hivatalos és nem hivatalos körökben, 
tanácskozásokban, hírlapokban úgy szólván állandó napirenden volt. 
Az érettségi vizsgálatok kormányképviselőinek és ministeri biztosainak 
néhány éve tartott együttes értekezletén, azután az egységes középiskolai 
szaktanácskozásban, az utóbbin épen a jelenlegi cultusminister által 
megpendítve, újra meg újra felhangzott az óhajtás tanárképzésünk 
fejlesztése, javítása, reformja iránt. A szaklapok is sűrűn emlegették. 
Mindig ajkunkon volt, a mi mindig a szivünkön feküdt: az a meg
győződés, hogy a jó tanárképzés annyi, mint a jó középiskola. Egész 
közmívelődésünk általános színvonalát a középiskola adja meg, ezát 
pedig a tanárképzés E fontosságának eleven és általános érzete volt 
az, a mi a kérdést pihenni sohasem engedte, mígnem ma a kormány 
figyelme is feléje fordult.

Mindennek ellenére a reformot sürgető felszólalások bizonyos 
általánosságban maradtak. Elégedetlenség nyilatkozik bennök a mostani 
berendezéssel és állapottal, a javítás szükségét hangoztatják, de a nél
kül, hogy ennek módjára nézve határozottabb javaslatokkal állanának 
elő. A mai egyetemi tanárképző-intézet szervezete az 1872. máj. lß-iki 
rendeletén alapszik, mely a következő évben csak annyiban szenvedett 
módosítást, hogy a külön gymnasiumi és reáliskolai tanárképzők egye- 
síttettek. Az egyetemi tanárképzés itt megállapított szervezetének álala
kítására az utolsó coneret javaslatot a budapesti egyetem bölcsészeti 
kara tette 1878-ban, midőn «a középiskolai tanárvizsgálati szabály

os-«. Középiskolai Tanárepypsületi Közlöny. XXVIII. 13
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zatban felsorolt tantárgyakból egyes tanárok vezetése alatt álló, egy
mástól független seminariumok alakítását» s a tanárképzésnek teljesen 
reájok bízását kérelmezte. Hosszú tárgyalások után 1887-ben fel is 
állíttatott összesen három seminarium: egy classica-philologiai, egy 
modern philologiai és egy történelmi, melyekhez utóbb egy földrajzi is 
járult, míg egy mathematikainak felállítása iránt ép ez idő szerint 
vannak folyamatban a tárgyalások. Mire azonban ekként a bölcsészeti 
kar javaslata megvalósult, első motívuma bizonyos átalakuláson ment 
keresztül, s végül a seminariumok szervezését már nem annyira a 
tanárképzés, mint inkább saját tudományos feladatainak szempontjából 
sürgette és vívta ki. így történt, hogy a seminariumok mellett a régi 
tanárképző is fenmaradt, a maga gyakorlataival. A seminariumok költsége 
a tanárképző tételébe foglaltatott ugyan be s foglaltatik ma is, de a 
szervezet és feladatok épen ez által annyira összebonyolódtak, hogy az 
egész egyetemi tanárképzés berendezése szükségkép nehézkesebbé és 
tervtelenebbé lett.

Azzá főként a tanári tanulmányok fokozatos rendjének és lehető 
teljességének biztosítása tekintetében, tehát épen abban, melynek kiváló 
fontosságát a régi közoktatási tanács 1876. és 1879-ki két nagy elaborá- 
tumában kimerítően és helyesen mutatta ki. A seminariumok kétség
telenül megtermették jó gyümölcsüket, de nem ebben az irányban. 
A tanárok sűrűbb érintkezése hallgatóikkal, a közvetetten felügyelet 
munkásságuk felett: buzgóságuknak és műveltségöknek egyaránt hasz
nára volt. De hogy tanulmányaik rendszertelenségén, készületöknek 
irodalmunk fogyatékából következő nehézségein, tudásuknak feltűnő 
hézagosságán s a nagy többség olvasottságának csekélységén egyáltalá
ban nem segített: arról minden egyes tanári vizsgálat bizonyságot 
tehet és tesz. Tehát nem segített épen azokon a bajokon, melyeknek 
orvoslását tanárképzésünk szempontjából a legszükségesebbeknek tar
tanók, s a melyekkel a reform szükségét első sorban indokolni szoktuk. 
Sőt a bajok szaporodtak általa: nem egyben a legjobb növendékek 
közül bizonyos egyoldalúság fejlődött ki, korai ambitio : részletkérdé
sekbe merülni, mielőtt a kellő általános ismereteket megszerezték, 
tudományt mívelni, mikor még tanulniok kellett volna. Mindez nem 
szemrehányás a seminariumok ellen, csak az ellen a rendszer ellen, 
mely némely német példák után s viszonyainknak igenis rózsás színű 
felfogása alapján, a seminariumok feladatát a tanárképzés feladatával 
vegyítette össze s így őket hamis helyzetbe, működésüknek derekas 
eredményét pedig méltatlan szempont elé állította.

II.
Így a tanárképzés sikeresebb berendezése ma ép oly megoldandó 

kérdésnek maradt, a milyen az 1878-iki egyetemi javaslat idejében 
volt. A kérdésnek több ága van. Ilyen a tanárjelöltek anyagi támoga
tása, mely első föltétele annak, hogy kiképezhessék magukat. Az éhség
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és a hideg mindenesetre a legeslegrosszabb tanárképzők. Mindjárt utánok 
következik az, a mivel ma jelöltjeink túlnyomó része kenyerét kény
telen keresni: a magántanitással való nagy elfoglal tatás, a mely idejökef 
is, erejöket is fölemészti. Időt a lélekölő napi munka után még lopnak 
az éjszakából; de honnan lopjanak erőt és kedvet ? Mivel és hogyan 
pótolják a kénytelenül elmulasztott előadásokat és gyakorlatokat? 
A hallottakra való emlékezés, útbaigazítás és támogatás nélkül a tanu
lás, a vizsgálatokra való készülés kétszeres teherré lesz épen rájok 
nézve, kiknek pedig épen legkevesebb ereje marad a teher viselésére. 
Igen, tehernek kell érezniök azt, a minek különben a tanulás, a haladás 
örömének kellene lennie. Fölösleges is tovább követnünk e viszonyok 
hatását tudományos és erkölcsi fejlődésökre; szomorú perspectiva 
nyílnék meg előttünk, melyben több okát találhatnék meg középokta
tásunk ismert bajainak, mint első tekintetre hinnők. Ezeken az álla
potokon mindenek előtt és okvetetlenül segítenünk kell, jóravaló jelölt
jeinknek nagyobb anyagi gyámolításával, akár ösztöndíjaik szaporítá
sával és emelésével, akár ingyenes ellátásban részeltetésökkel.

A minister e tekintetben valósággal az első lépést szándékszik 
megtenni s már e lépése is bizalmat kelthet bennünk, hogy jól ismeri 
bajainkat, helyesen gondolkodik a tennivalók sorrendjéről s az első 
lépés után meg fogja tenni a másodikat és a következőket. A pénz
ügyi bizottságban akként nyilatkozott, hogy a tanárjelöltek támogatására 
fölvett 15.000 írttal nem ösztöndíjak, hanem ellátás formájában kíván 
a szükségen segíteni. Az összeg kisebb, hogysem Trefort ama tervének 
megvalósítására gondolhatnánk, mely szerint a párisi École normale 
mintájára szervezett s internatussal ellátott tanárképző-intézetet akart 
volna alapítani s a melyre nézve 1875-ben a közoktatási tanács véle
ményét is kikérte. Valami szerényebb intézmény lebeghet ministerünk 
előtt, talán olyan, a milyen Württembergben létesült. A theologiai jellemű 
tübmgai Stiftben ellátott nehány tanárjelöltön kívül ugyanis ott többen 
részesülnek még díjtalan ellátásban, egy-egy csoportjuk számára magán
házaknál fogadott szállással és élelmezéssel; az így javadalmazottak 
azután nincsenek a stiftbeliek szoros tanrendjéhez kötve és félévi vizs
gálataira kényszerítve. A mi viszonyaink közt minden terv jó, ha 
alkalmas arra hatni, hogy jelöltjeink idejöket és erejöket tanulmányaikra 
fordíthassák és valósággal arra is fordítsák. Mert nem lehet tagadni, 
hogy mikor jelöltjeink anyagi szükségén segíteni akarunk, egy mutat
kozó erkölcsi baj lehető orvoslására is kell gondolnunk, mely szintén 
nyomorúságos állapotainkból fejlődött. Egyetemi hallgatóink ugyanis, 
kik tanfolyamuk valamelyik későbbi évében ösztöndíjhoz jutnak, ezt 
nem annyira tanulmányaiknak gondtalanabb folytatására, idejöknek és 
erejűknek lehető felszabadítására használják föl, mint inkább fokozódó 
kényelmi igényeik kielégítésére. A legritkább esetek közé tartozik, 
hogy az ösztöndíjas lemondana azokról a magánleczkéiről vagy legalább 
egy részükről, melyeket korábban kénytelenségből vállalt s az ösztön-
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dijat valóban arra használná, hogy többet és jobban tanulhasson. Igv 
azután a stipendium segít ugyan valamit az emberen, de igen keveset 
a tanulón, s czélját igen sok esetben nem éri el. Akármiképen ren- 
deztelik a gyámolílás ügye, úgy az ösztöndíjasoknál, mint az ellá- 
tandóknál ennek a kétségtelenül fenforgó bajnak orvoslására vagy 
legalább csökkentésére gondolni kell. Ilyen gondoskodás bizonyára igen 
nehéz ; de talán fel lehetne ruházni a bölcsészeti kar dékánját vagy 
a tanárképző igazgatóját, vagy az ellátásban részesítendő jelöltek fel
ügyelőjét bizonyos discretionalis hatalommal, hogy ha egyes hallgatói
nak egyetemen kívüli kereseti elfoglaltságát olyannak találja, mely az 
illetőknek tanulmányaikban való haladását akadályozza s életszükségeik 
által indokolva nincs: tanácscsal vagy rendelkezéssel közbeléphessen.

A tanárképzés anyagi bajain való segítéssel azonban még korán 
sincs segítve a jelen rendezetlen állapotnak minden baján. Kenyeret 
adunk; de nemcsak kenyérre] él az ember. Másik ága a kérdésnek: 
a tanító-gyakorlat, az úgynevezett próbaév szervezése. E tekintetben 
a budapesti tanárképző-intézet gyakorló iskolájának tanári kara két 
évvel ezelőtt részletes szabályzatot dolgozott ki, melyet a tanárvizsgáló
bizottság a maga véleményével és módosításaival együtt fölterjesztett 
a ministeriumhoz. A javaslat alapos és beható tárgyalások eredménye 
volt, mely az ösztöndíjas gyakorló tanárság intézményének a gyakorló 
iskola keretén kívül is életbe léptetését indítványozza és szabályozza. 
Tekintettel van a jelöltek anyagi és szellemi érdekeire és szükségeire 
egyaránt. Mindnyájan tudjuk azonban, hogy a tanárszükség mostani 
viszonyai között a próbaévnek bármilyen szabályozása pium desiderium 
fog maradni. Hogy minél kevesebb ideig maradjon az, azon nem 
annyira a tanárképzésnek ilyen vagy amolyan reformja, nem is a 
tanárjelölteknek nagyobb mértékű segélyezése fog gyökeresen segíteni, 
hanem inkább magának a középiskolai tanári állásnak megbecsülés és 
javadalmazás tekintetében való emelése. Honos et praemium alunt 
artes, mondja egy régi közmondás. Hogy a tanárképzés igazán jó és 
elégséges képezni való anyagot nyerhessen; hogy a képzésnek a 
versenyben álló nevezetes erkölcsi rugója érvényesülhessen; hogy a 
képzés a gyakorlati vezetéssel megfelelő befejezést érhessen: ez mai 
körülményeink között nem szabályzatok kérdése, hanem egyedül a 
kormány magasabb culturpolilikai felfogásáé és erélyeé. A mi itt végezni 
való van, az nem is rövid idő munkája, hanem csak hosszabb és 
következetes eljárásnak lehet eredménye.

De van a tanárképzésnek olyan ága, melynek rendezetlenségét lehetne 
is, kellene is minél előbb rendezni: a tanárjelöltek egyetemi tanul
mányai. A mint tanári képzettség alatt főképen a tanár tanultságát 
értjük, szaktárgyában való tudományos készültségét és általános mívelt- 
ségét: a tanárképzésnek is az az alapvető kérdése, hogy ezt a tanult-
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ságot minél teljesebb mértékben megadja neki, pályájának a közmívelt- 
ség irányában való feladatára elkészítse. Egy szóval az egyetemi, a 
főiskolai képzés.

E képzésnek szükséges mértékére nézve lehet véleménykülönb
ség; de természetére és jellemére alig. Semmi kétség nem foroghat 
fenn nevezetesen az iránt, hogy igazán jó tanár csak a szó legvalódibb 
értelme szerint tudományosan képzett tanár lehet, a ki alaposan 
megismerkedett szaktárgyának tudományos színvonalával, kiváló irodalmi 
képviselőivel, vizsgálati módszereivel és forrásaival. Ha egyéb okból 
nem, abból az egyből, hogy a tudomány iránt lelkességet és állandó 
odaadást, melynek a tanárban a mi viszonyaink között tízszeres jelen
tősége van, csak a tudománynyal való közeli és beható megismerke
désből meríthet. Azon magasabb szellemi és erkölcsi qualifieatio nélkül, 
melynek alapját rendszerint csak az igazán tudományos jellemű egyetemi 
képzés veti meg, a tanár szava az iskolában csak «pengő érez és 
zengő czimbalom». De épen ilyen kétségtelen másfelől az is, hogy a 
képzésnek nem szabad megfeledkeznie, a tudomány részleteinek magas 
színvonalon álló közlése és módszereinek megismertetése mellett, a 
jövendő tanár gyakorlati feladatairól sem. A tudománynak, mint ilyen
nek, fontosabb és tanulságosabb részeibe való bevezetés mellett múl
hatatlanul alkalmat kell nyújtania, hogy kiváló szakemberek előadásá
ból és útmutatása mellett, a jelölt teljesen és minden hiány nélkül 
megismerkedhessek szaktárgyának vagy tárgyainak azzal az egész körével, 
melynek ismeretéről vizsgálatain bizonyságot kell adnia s a melyet 
tanszékén növendékeivel közölni hivatva lesz. Az egyetemi képzésnek 
nem szabad a tanár készültségében olyan hézagokat hagyni, melyeket a 
cathedrán nem pótolhat más részleteknek legbehatóbb, tudományos ismerete, 
sőt mívelése sem. Egyetemi tanárképzésünk mai berendezése és állapota 
pedig erre a követelményre egyáltalában nincs kellő figyelemmel. Tanár
jelöltjeink a vizsgálataikon megkívánt s jövő pályájukon szükséges 
ismeretek jelentékeny részét egyetemi képzésük folyama alatt nem 
hallják, s vagy kézikönyvekből pótolgatják rendszertelenül és felülete
sen, vagy pedig semmiképen. Az utóbbi is sűrűn előfordul s ha a 
magyar szakirodalom nagy fogyatékosságára gondolunk, nem is igen 
csodálkozhatunk rajta. Az ismeretkörök e hézagossága, a tanultságnak 
e bizonytalansága és egyenetlensége általában nem a jelöltek, hanem 
képzősök rovására írandó, mely túlságosan sokat bíz önmunkásságukra, 
fölösleges terheket ró reájok és fontos dolgokban tájékozatlanul 
hagyja őket.

Ezen a ponton egész természetesen az a kérdés merül fel, hogy 
nem lehetne-e a bajon maguknak az egyetemi előadásoknak czélszerűbb 
berendezése által segíteni: ezeknek bizonyos cyclusaiban a tárgyak 
teljes körét áttekinteni és feldolgozni s a jelöltek elé, az így rendezett 
előadások alapján, határozott tanulmányi rendet szabni. A régi köz
oktatási tanács két terjedelmes fölterjesztésében, 1876-ban és 1879-ben,
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melyeket, még Kármán Mór szerkesztett, ilyen irányú orvoslást sürget, 
azt, «hogy az egyetem philosophiai karában egyesült különböző tudo
mányszakok képviselői a tanárképzés kellő szervezésében közös czél- 
jokat felismerve, a közmívelődés időszerinti szükségeihez mérten ren
dezzék előadásaik folyamát». Mások is, azóta is sürgették ezt s a 
tanárképzés szempontjából bírálat alá vették az egyetemi előadások 
sorát, melyekből három-négy év alatt nem lehetett összeállítani a tanár
nak szükséges magyar, latin, görög philologiai s történelmi anyag 
teljesebb körét.

Minden sürgetés ellenére az ügy körül változás nem történt, s 
nem az egyetemi tanárok elfogultságánál, közönyénél vagy kényelem
szereteténél, hanem magának a tudományos fejlődésnek s az általa 
feltételezett főiskolai oktatásnak természeténél fogva nem is igen tör
ténhetett. Nem az akadályozta a dolgot, a mire a tanács fölterjesz
tése reflectál: a tanszabadság korlátozásától való félelem, hanem sok
kal mélyebben fekvő okok állottak útjában. Az egyetemi tanár köteles
ségének érzi, s kell is, hogy teljes mértékben annak érezze, hogy 
szaktárgyát fejlettségének mai színvonalán közölje hallgatóival. A tudo
mánynak jelenleg óriási mértékben és minden irányban kiterjedt növe
lése nemcsak az ismertetendő anyagot szaporította és szaporítja napról- 
napra a kiderített tények, felállított törvények és elméletek, fölmerülő 
problémák nagy tömegével, hanem ezek által a formát is szükségkép 
tágítja. Eredmények, felfogások, elméletek minél újabbak, annál inkább, 
annál elengedhetetlenebbül igénylik annak a munkának némi ismer
tetését is, mely rájok vezetett. A dogmatikus tudományok egy része 
kísérletező és történeti tudománynyá lelt: a korábbi kijelentő előadá
soknak egy-egy órája a dolog természete szerint cursussá bővült. 
A tudományoknak folyamatban levő nagy oszlása egyre nehezebbé teszi 
az irodalommal való megismerkedést, s az ez irányban való alapos 
tájékoztatás szükségével is egyre tágítja az egyetemi előadások körét. 
Paulsen Fridrik a német egyetemek feladatáról közelebb kiadott kitűnő 
értekezésében épen ezt az irodalmi tájékoztatást emeli ki, mint olyat, 
melylyel az egyetemek megbecsülhetetlen előnyt nyújtanak hallgatóik
nak azokkal szemben, a kik egészen a maguk lábán kénytelenek 
indulni és haladni. íme a fejlődés egész iránya, újonnan gyülekező 
anyagával és feladataival, mind inkább tágitja az egyetemi előadások 
kereteit s ha ezeknek tudományos jellegét és czélját fenn akarjuk 
tartani, azaz a modern társadalomra nézve az egyetemet annak, a mi 
a régire nézve volt: egyes tudományszakok egész körének meghatáro
zott cursusokba foglalását hova-tovább nehezebbnek és tudományos 
szempontból kevesebb értékűnek fogjuk találni.

Igenis, az egyetemi előadásoktól, a tudománynak akár nagyobb, 
akár kisebb részleteit öleljék föl, azt kell kívánnunk, hogy a hallgatót 
a tudomány színvonalára igyekezzék emelni, tájékoztassa mélységei 
iránt is s eszméltesse fejlődése felől. Hogy az ilyen módon kezelt
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anyag, legalább a legtöbb disciplina anyaga, mind kevésbbé és kevésbbé 
lesz két-vagy hároméves cursusokba szorítható; ha pedig beszoríttatik, 
közlése mind kevésbbé és kevésbbé lesz igazi egyetemi előadás : könnyű 
belátni. Már pedig épen a tanárképzés szempontjából is ki tagadhatná, 
hogy jelöltjeinknek a tudomány ezen színvonalára való emelkedésre, 
vele való ily közeli és állandó érintkezésre, megbarátkozásra elen
gedhetetlen szüksége van ? Pedig, ha a kívánt compendiumokba szorít- 
tatnék: könnyen elveszthetné azt az élő és éltető lelket, melynek 
hatását a tanárnak, akár tudóssá lesz, akár nem, egész életén át 
éreznie kell. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy az egyetemi tanár tudós 
is, a ki tanszékén is tudós munkáját folytatja s ha ennek lehetőségétől 
megfosztatik és egyszerű ismeretközlővé degradáltatik: nemcsak hall
gatósága, hanem talán az egész tudomány kárát vallja.

Tanárképzésünknek tehát szükséges, nélkülözhetetlen eleme, sőt 
alapja: a íöntebbi értelemben vett, tisztán tudományos jellemű egyetemi 
előadás. A középiskolai tanárnak első mestere az egyetemi tanár, a 
maga igazi egyetemi tanári minőségében. Ilyenül áll a jelölt előtt a 
seminariumban is, csakhogy nem mint előadó, hanem mint vezető-tanár. 
Útmutatása mellett ismerkedik meg a jelölt a tudománymívelés útjával 
és módjával. Tanulja vizsgálati módszereit és kísérleteit, gyakorolja 
magát bennök, maga is próbákat tesz. véleményeket hall, vitatkozik és 
útbaigazítást talál. A tudományos élet tavaszi levegője az, mely ez 
intézeteket áthatja : itt-ott kicsiráztatja a tehetségek magvát, de min
denütt legalább kedvet, vonzódást és tiszteletet ébreszt a tudományos 
munka iránt. Ennek a levegőnek a szívása, ebben a munkában való 
részvét a jövendő tanárra ép oly hasznos, mint a mily elengedhetetlen 
alapja tanűltságának az előadások követése.

IV.
Jelöltjeinknek mindezt mai tanárképzésünk is nyújtja: az előadá

sokat s a seminariumi és tanárképzői gyakorlatokat. És mégis méltó 
panaszokat hallunk, sőt hallatunk tanúltságok felől s nem szűnünk 
meg reformokat, czélszerűbb berendezést sürgetni. Oka az, hogy az 
egyetemi tanárképzésnek bevezetőleg említett kettős feladata közül az 
előadásokkal s a mostani gyakorlatokkal csak az egyiknek, az elsőnek 
tettünk eleget: csak többé-kevésbbé kapcsolatos részleteket s tán általá
nosabb természetű összefoglalásokat adtunk, szellemet és kedvet ébresz
tettünk, utakat mutattunk, kereteket vontunk. De ezek mellett mai 
rendszerünk az ismereteknek azt az összefüggő teljességét, melyre a 
jelöltnek vizsgálataira és jövendő pályáján szüksége van, nem adja meg. 
Kelleténél talán hosszabban is fejtegettem, hogy amaz első feladat be
töltésére hivatott mostani intézményeinknek korlátozatlan fentartásá és 
fejlődése a tanárképzés szempontjából is feltétlenül szükséges. De nem 
kevésbbé szükséges és sürgős : kiegészítésükről is gondoskodnunk a máso
dik párhuzamos feladat betöltésére. Okvetlenül gondoskodnunk kell oly
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intézményről, melynek körében tartott előadások és tanítások rendszeres 
és fokozatos folyamokban nyújtsák azt az egész ismeret-anyagot, melyre 
a középiskolai tanárnak szüksége van s a mi annak alapos elsajátítá
sára és kellő feldolgozására nélkülözhetetlen : nyújtsák pedig a jelöltek 
jövő feladatának folytonos szemmeltartásával, azaz megfelelő didaktikai 
útmutatásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatban. Ha magunkat ámítani 
s ez ámítás alapján vagy tétlenül maradni, vagy hamis föltevésekből 
csak sikertelen kísérletekbe bocsátkozni nem akarunk: az előttünk állő 
feladatokat, s közöttük a tanárképzés feladatát is, a magunk sajátos 
viszonyai s e viszonyok követelménye szerint kell megoldanunk. Nem 
lehet rá kilátásunk, hogy rövid idő alatt fiatalságunk szelleme, az ön- 
mívelésre való készség, ügyesség és kitartás tekintetében kedvezőbben 
alakuljon; de arra sincs egyhamar, hogy irodalmunk gyarapodása, jó 
tudományos kézikönyvek, módszeres feldolgozások, didaktikus vezér
munkák és segédkönyvek kielégítő száma ezt az átakakulást meg
könnyítse és siettesse. Ezekkel a viszonyokkal számot vetve, kell a 
tanárképzés berendezéséről, illetőleg ennek szolgálatára' az egyetemi 
előadások és seminariumok mellett egy kiegészítő intézményről gondos
kodni a föntebb kijelölt feladat betöltésére. Mindaddig, míg ilyen intéz
mény nem létesül, akár egy, akár más formában: nem fognak meg
szűnni azok a bajok sem, melyek jelenleg köztudomás szerint fenforog- 
nak s a panaszokra okot szolgáltatnak.

Ez általánosabb fejtegetéseket hadd toldom meg befejezésül még 
néhány sorral: mi módon képzelném én egy ilyen intézmény meg
valósítását az átalakulás tekintetében legegyszerűbben, pénzügyileg leg
könnyebben s ez idő szerint a célnak is megfelelően. Mindenesetre az 
egyetem bölcsészeti karának kebelében, vagy vele a legszorosabb össze
köttetésben kellene létesülnie. Még pedig nemcsak azért, mivel a leg- 
hivatottabb tanerők ott állanak rendelkezésre, hanem abból az okból 
is, mivel csak így lenne az intézetnek a rendes egyetemi előadásokkal 
és seminariumi gyakorlatokkal való kívánatos, sőt elengedhetetlen 
kapcsolata s ebben a képzés egysége érvényesíthető és fentartható. 
Megfelelne a célnak a mostani tanárképző intézetnek a seminariumok- 
tól való különválasztása s újjá alakítása a jelenleginél' szigorúbb 
és egységesebb szervezettel, növendékei fölött állandóbb és behatóbb 
felügyelettel, s a mi a fődolog, határozottan kijelölt és nagyobb munka
körrel. Munkája a mostani merő gyakoroltatás helyett jelentékeny részé
ben közlő tanítás lenne. Kiterjedne pedig az egyes középiskolai tárgyak 
egész anyagának s az alapos ismeretek föltételét képező rokon- és 
segédtudományoknak, valamint a philosophiai propaedeutikának, a peada- 
gogiának s a philosophia és paedagogia történetének közlésére, heten- 
kinti egy-két órás cursusokban, meghatározott tanulmányi renddel. A 
jelöltek itt alkalmat is, utalást is nyernének, hogy három év alatt áttekint
hessék és megfelelő terjedelemben feldolgozhassák úgy ez általánosan mívelő 
disciplinákat, mint választott szaktárgyaikat: az egész magyar és egye-
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temes történelmet, az egész magyar nyelvtudományt és irodalmat, a 
classica-philologiának minden fontosabb ágát és tárgyát,az egész geographiát 
és így tovább. Még pedig a szaktanár didaktikus vezetése mellett, az 
anyag egészének és egyes részeinek iskolai kezelésére vonatkozó útba
igazításokkal. Az utolsó esztendő maradhatna egészen a gyakorlatokra.

E, csak legfőbb vázlatában közölt terv ellen két ellenvetés merül
het föl. Az egyik, magasabb ideális álláspontról, talán tanárképzésünk
nek tiszta tudományos jellemét látja veszélyeztetve, vagy megzavarva 
általa. Ennek sértetlen fentartását én nem kevésbbé kívánom. Elég 
világosan kifejtettem, hogy belőle engedni mitsem vagyok hajlandó; de 
félek, hogy a viszonyok erősebbek lesznek nálunk és meggyőződéseink
nél s ha soká és makacsűl vonakodunk a gyakorlati szükség kielégí
tésétől, nemsokára oly áramlattal és követelésekkel kerülhetünk szembe, 
melyek nemcsak tanárképzésünk, hanem egész egyetemi oktatásunk 
színvonalának leszállítását és iskolás berendezését fogják sürgetni. A java
solt, gyakorlatibb irányú intézet, mely az ismereteknek bizonyos teljes
ségben közlésére, a tanári pályán szükséges elméletnek egészében való 
megadására lenne hivatott és köteles, az egyetem tudományos czélú 
oktatását nem pótolja, nem helyettesíti, csak kiegészíti; e mellett a 
tanárképzésnek csak egyik orgánuma. Az ő külön munkájának alapja 
is az egyetem tudományos oktatása ; az ebben gyűjtötteket csak össze
foglalja, kiegészíti, alkalmazza s a tanár jövendő feladatához képest 
fejletlenebb elmék számára értékesíteni és formulázni törekszik. A mi 
tudományos irodalmi és életviszonyainknál, a mi fiatalságunk természe
ténél fogva úgy szólván kénytelenek vagyunk a képzésnek egy ilyen 
módjával, a sikernek teljes reményében, kísérletet tenni. Németországban 
bizonyára kisebb mértékben érezték ezt a szükséget s mégis találko
zunk kielégítésére irányuló törekvésekkel. Ilyenek Giessenben a végzett 
tanárjelöltek számára, különösen a philologiai szakokban, tartatni szo
kott, gyakorlati irányú pót-cursusok. A tanulmányi tárgyaknak a jelöl
tekkel való külön és lehetőleg teljes átdolgozása célja a repetensi 
intézménynek a tübingai Stiftben, mely egyetemre járó növendékeitől 
minden egyes félév végén külön vizsgálatokat is követel, megszabott 
renddel és tárgyakkal. A párisi École normale, a mellett, hogy a 
külső fakultások előadására engedi, esetleg küldi növendékeit, két éven 
át határozott rendű előadások útján és gyakorlatokban dolgoztatja föl 
velők az általánosan mívelő disciplinákat és szaktárgyaikat, míg az 
egész harmadik évet az aggregationális vizsgálatra való egyenes prae- 
paratióval tölti. Az angol egyetemek is, Cambridge példájára, egymás
után igyekeznek szervezni a «teachers traininget» ; a collegek ismert 
praeparatióin kívül szaktanfolyamokat állítanak fel a nevelés elméletére, 
történetére és módszertanára.

Mindebben a külföldön nem látnak, s mindezek köztudomás 
szerint nem is hoztak semmiféle veszedelmet a tanárképzésnek s az 
így képzett tanári karnak tudományos szellemére. Nem hozna az általam
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javasolt intézmény sem a mienkre ; só't azt hiszem, egyenesen hasznára 
lenne. Segítene megvetni a ma sok esetben hiányzó biztos alapot s ezzel 
megkönnyítené és támogatná fejlődését. Hogy e tekintetben visszaesés 
ne történhessék, arra nézve még tanárvizsgálati szabályzatunk is nyújt 
némi biztosítékot. A német szabályzatok a mienknél a tárgyaknak 
sokkal nagyobb köréből kívánják még a képesítést. így a hesseni, a 
philosophián, paedagogián és német irodalmon kívül, legalább négy tárgyat 
szab a vizsgálattevő elé; a württembergi szintén négyet a professorá- 
tusi vizsgálaton, de már a praeceptorátusin legalább hetet. A mienk 
megelégszik kettővel, a mi a tanárok gyakorlati alkalmazására nézve 
jár ugyan bizonyos nehézséggel, de ezzel szemben jelöltjeinknek lehetővé 
teszi, só't utalja őket, hogy szaktárgyaikkal minél behatóbban, tudomá
nyos komolysággal foglalkozhassanak és foglalkozzanak.

A másik lehető ellenvetéssel rövidebben végezhetek. Illetheti ez 
a jelölteknek talán túlságos megterhel tetősét, kik az egyetemi előadá
sokon és seminariumi gyakorlatokon kívül új folyamok hallgatására 
köteleztetnének. Kiemeltem, hogy a tanárképző cursusokat kevés óra
számmal képzelem, úgy hogy egy jelöltnek hetenkint4 — 5 óránál több 
idejét nem vennék igénybe. A bölcsészeti karon még nehány év előtt 
a köteles óraszám csak tíz volt, egészen a most érvényben levő sza
bályzat életbeléptetéseig, mely ezt a számot húszra emelte. Minden 
nehézség nélkül le lehetne újra szállítani 16-ra, a mely kellő számban 
magában foglalhatná úgy a szükséges fő, mint a kívánatos speciális 
collegiumokat. így a tanárképzői folyamok óratöbbletével elfoglaltatásuk 
nem lenne nagyobb a mostaninál.

A szervezés módjára vonatkozó részleteket ezúttal mellőzöm. Csak 
azt legyen szabad ismételve kiemelnem, hogy a mai állapottal, hiányok
kal, rendszertelenséggel és feladatok összevegyítésével, szemben, a kör- 
vonalozott berendezés szerint mind a három egyetemi intézménynek 
szabatosan ki lenne jelölve köre és feladata a tanárképzés szolgálatában. 
Az előadásoké: a tudománynak tisztán tudományos czélú közlése, nem 
korlátolva és nem veszélyeztetve compendiumokba és köteles cursusokba 
szorítás által; a seminariumoké: a növendékek bevezetése és be
gyakorlása a tudomány mívelésébe; végül a tanárképző-intézeté: szük
séges tanulmányaik egész anyagának összefüggő és befejezett cursusok- 
ban, didaktikus irányban és utasításokkal való megismertetése.

E berendezés mindenesetre segítene egyetemi tanárképzésünk leg
sürgősebb szükségein és legégetőbb bajain s a viszonyok kedvezőbb 
alakulásával, a jövő fejlődésnek is alapjául szolgálhatna.

(Budapest.) Beöthy Zsolt.

T



191

I S M E R T E T É S E K .

Szerb-m agyar szó tar . Српско-ма^арски речник. Szer
kesztették Brancsits Blagoje és dr. Derra György, újvidéki gör. 
kel. szerb, főgymnasiumi tanárok. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi ministeriumnak a Fekésházy-alapítvány bői való anyagi támo
gatása mellett. A szerzők tulajdona. Újvidék. Szerb kolostorok 
könyvnyomdája. 1894. Nagy 8°. 555 1.

E szótár magyar-szerb része már öt évvel ezelőtt jelent meg. 
A szerkesztők az első rész anyagát a jelen kötetben felhasználták, 
javították és bővítették. Tekintettel voltak a gyakorlati életre és a 
szerb phraseologiára s felvették a meghonosodott idegen szókat is, pl. 
агент, адвокат, акциза, артилергуа, гроФ, депшератан, опозици]а, 
Фактор stb.

Az első kötetnél tekintetbe vették néhai Budenz József tanár 
utasításait, a másodiknál Asbóth Oszkár tanár szakavatott útmutatását.

A magyar tudományos akadémia, illetve a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. ministerium anyagilag támogatta a mű megjelenését, a 
mit csak dicsérni lehet, mert e szótárra szükség volt. Szükséges az a 
tanulónak, a hivatalnoknak, ügyvédnek, újságírónak, kereskedőnek stb.

A szótár szerkesztésénél leginkább Vük Stefano vic Karadzic 
és Popovió György szótárait használták, de iparkodtak ezek hiányait 
pótolni, különösen a phraseologiára nézve, a mely igen ügyes, pl. 
време szónál: дуго ми je  време unatkozom. — од дуга времена 
időtöltésből, — иде време носи бреме legjobb orvos az idő stb., 
vagy Moflu szónál: не могу чекати nem várhatok, — може му 
бити telik, — што могу, коиико могу tőlem telhetőleg stb.

A szerb ige az infmitivusban van, magyar jelentése pedig a 
jelen idő, jelentő mód harmadik személyében, pl. читати olvas (чита).

A függelékben, 527 — 543. 1., kiegészítések és javítások ezímmel 
közük különösen a bács-bodrogmegyei szerb nyelv sajátságait, a melye
ket Vük Stefanovió Karadzié szótárában nem találni. Ezeket Novak 
Badonié szótárának kéziratából (az újvidéki Матица Српска birto
kában) szedték ki.

Az előszóban és a függelékben figyelmeztetik a szerkesztők a 
szótár forgatóit az itt-ott előforduló sajtóhibákra.

A mi a használt forrásokat illeti, sajnálattal jelentem, hogy azo
kat kielégítőknek nem tartom. Ily nagyszabású szótárnál szerény véle
ményem szerint még a következő műveket kellett volna forrásokul 
használni és jól kiaknázni:

Miklosich: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. 
Wien. 1886.

Miklosich : Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen. (Denk
schriften etc. XV. p. 73— 140).
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Miklosich: Die türkischen Elemente in den südost- und ost
europäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, 
Serbisch, Kleinrussisch, Grossrussisch, Polnisch). Wien. 1884.

Miklosich: Die slavischen Elemente im Magyarischen. Zweite 
Auflage, besorgt und eingeleitet von Dr L. Wagner. Wien. 1884.

Danidé: Rjernik hrvatskoga ili srpskoga jezika, na svijet izdaje 
jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Zágráb. 1880 s k.

Munkácsi Berndt: Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. 
Nyelvtudományi Közlemények. Budapest. 1881. 66— 126. 1.

A szótár egyébiránt így is jó s használható. Szerkesztői szak
értelemmel s nagy szorgalommal dolgoztak s munkájukkal valóban 
szolgálatot tettek mind a magyar, mind a szerb nyelvészetnek és 
irodalomnak. A szláv philologiával foglalkozó t. kartársaimnak nagyon 
ajánlom. Kiállítása megfelel a követelményeknek. Ára 4 frt.

(Pozsony.) l)r. Wagner Lajos.

KÖZÉPISKOLAI CASUISTICA.

Kérdés. Köteles-e a reáliskolai rendkívüli latin tanár más tár
gyat is tanítani s mily föltételekkel ?

Felelet. Szerintem: köteles. Mert ha a rendes tanár is meg
bízható képesítésén kívül eső tárgyak tanításával, így a classikus 
philologus gyakran tanít magyart, a hystorikus földrajzot, a rendkívüli 
tanár sem lehet kivétel a középiskolai rendtartásnak ezen pontja alól. 
Más kérdés az, hogy milyen föltételekkel ? Meggyőződésem, — s azt 
hiszem, mindannyiunknak igazságérzete — szerint a rendkívüli latin 
tanár 13 óránál többre nem kötelezhető. A latin nyelvnek, mint rend
kívüli tárgynak tanításáról rendelkező szabályzat, az 1887. évi 8296. sz. 
min. rendelet, ugyanis 13 órában állapítja meg a reáliskolai latin 
négy évfolyam óraszámát, a rendkívüli tanárok fizetését pedig 800 írtban, 
illetve Budapesten 900 írtban szabja meg. Ha tehát valamelyik rendkívül 
latin tanár köteles 13 óráján, a rá nézve óramaximumon felül tanít, akkor 
ez óratöbbletért méltányos díjazásra tarthat számot. Az óradíj termé
szetesen nem lehet kevesebb, mint a mennyit egy-egy latin óráért hűz, 
vagyis 800, illetve 900 írtnak a 13-adrésze.

A rendkívüli tanárok ügye máskülönben is szabályozandó volna; 
igy sehol sem található annak nyoma, hogy hány rendkívüli év jogosít 
rendes tanárságra, sőt még annak sem, hogy a rendkívüli minőségben 
eltöltött szolgálat beszámíttatik-e a nyugdíjba ?

(Debreczen.) Kardos Albert.
** *

Legyen szabad a föntebbi egyéni véleménynyel szemben a magam 
egyéni véleményét is kifejeznem. A kérdés csak azon nagyon ritka; s
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kivételes esetekre vonatkozhalik, mikor a reáliskola latin nyelvi cursusa 
még nem teljes, de azért külön rendkívüli tanárt neveznek ki, teljes 
fizetéssel. Van egy ilyen fejlődő reáliskola Budapesten is, de a latin 
•nyelv tanára csak a tényleges órák arányában kapja a fizetést. Véle
ményem szerint azonban a latin nyelv rendkívüli tanárát azokban a 
kivételes esetekben sem lehet arra kötelezni, hogy más tárgyat tanítson 
olyan mértékben, hogy a heti 13 órája kiteljék. Az ő helyzete más, 
mint a rendes tanáré s ez a különbség élesen kifejezést nyer már a 
kinevezési okmány szövegében is. A rendes tanárt — talán épen a 
Rendtartás-szabta kötelességre való tekintettel —  csupán csak az isko
lához nevezik ki, de nem valamely határozottan megjelölt tanszékre. 
Legalább újabb időben a kinevezési okmányban szó sincs a tan
tárgyakról. Ellenben a rendkívüli tanár kinevezési okmánya határozot
tan megmondja, hogy őt a latin nyelv tanítására nevezik k i ; tehát 
ez az ő kötelessége és semmi más. A mit azon kívül tesz, arra csak 
önként vállalkozik. Ahhoz, hogy rá nézve 13 az óramaximum, kétség 
szerintem sem férhet. Az ezen felül adott órákért külön tiszteletdíjra 
tarthat számot. A mai viszonyok közt arra persze képzelni sem tudnék 
esetet, hogy magán a latin nyelvi cursuson legyen parallel-osztály 
szükséges s a rendkívüli tanár így jusson óratöbblethez. Hogy ha 
azonban vállalkozik, kétségtelenül megbízható más tárgy tanításával is, 
a melyre különben képes. Hiszen csak olyan okleveles tanár, mint 
akármelyikünk. De már a díjazásnak ilyen esetekben alkalmazandó 
kulcsa tekintetében ismét más a véleményem. Részemről nem tartom 
indokolhatónak, hogy a rendkívüli tanár az óra-többletért többet kapjon, 
mint akár a rendes, akár más óradíjas tanár. A míg ez a kulcs — 
bár elég szükmarkúan — úgy van érvényben mint 18 órára a helyet
tes tanári 800, illetve 1000 frt fizetés : addig mást alkalmazni a rend
kívüli tanárra sem szabad.

(Budapest.) B. F.

VEGYESEK.
Minister! köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a 

f. évi szeptember hóban Kassán megtartott kerületi tornaverseny rendezésé
ben és vezetésében való közremüködésökért köszönetét és elismerését fejezte 
ki péchujfalusi Péchy Zsigmond Kassa sz. kir. város főispánjának, Kassa 
sz. kir. város közönségének, Szieber Ede kassai kir. tankerületi főigazgatónak, 
Schreiber Albert nyug. cs. és kir. alezredesnek, dr. Gerevich Emil kassai 
áll. főreáliskolai igazgatónak és Horváth Lajos kassai kath. főgymnasiumi 
tornatanárnak. — Továbbá Bánfay Simon pécsi kir. közjegyzőnek azon 
áldozatkészségéért, melylyel a pécsi kath. főgymnasiumnak 750 frt értékű 
tanszert adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.

Az egyetem bölcsészeti karában a mostani félévben 428 tanuló van. 
ezek közt új hallgató 174. Ez a szám tetemes emelkedést jelent a műit évek
hez képest, úgy hogy remélhetjük, hogy a tanárképzés terén legalább quan-
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titative javulnak majd a viszonyok. 1890-től máig a viszonyok 
következő:

1890/91

1891/92

1892/93

1893/94
1894/95

I. félév 355 hallgató, ezek közt új 108.
II. » 310 » » » » 17.
I. » 329 » > » 94.

11. > 305 » » » » 16.
1. » 373 » » » 152.

II. > 319 » » » » 11.
I. > 357 » » » » 123.

11. 329 » » » » 22.
I. » 428 » » » » 174.

képe a

Túlbuzgalom. A tanügy egy barátja arra figyelmeztet bennünket, hogy 
a budai tanítóképző-intézetben nagyon jó tápot adnak most azoknak, a kik 
olyan kitartóan túlterheléssel vádolják az iskolát. Tudvalevőleg most vitték 
át oda a nevelőnőképzőt s a szükséges építkezést úgy vezették, hogy a 
tanévet csak november elejével lehetett megnyitni. Az elmulasztott két hóna
pot most úgy akarják pótolni, hogy a heti órák számát szaporítják, sőt 
például az utolsó évfolyamon 44, sőt több heti órát is tartanak. Nem csak a 
hygienikus, hanem a paedagogus is tudja, hogy ez mit jelent. Ha nem olyan 
komoly oldalról hallanék, el sem hinnők. Mert hisz, ha a buzgalom néha 
túlzásba is ragadhat, azt minden paedagogus tudja, hogy az ekkora meg
terhelésnek haszna sincs, mert e mellett nem lehet sem az órára való készü
lést, sem kitartó figyelmet várni a tanulótól.

Krajczáros gazdálkodás. E lapok hasábjain méltányló czikk jelent meg 
arról, hogy a tiszteletdíjak kiszabása körül legújabban nagyobb generositás 
kezd nyilvánulni. Nagy megelégedéssel fogadtuk magát a tényt, mint Ígéretet 
a jövőre s szívesen láttuk Közlönyünk hasábjain azt a kis czikket, mely 
igazságot szolgáltatott. De csak annál inkább kötelességnek tartjuk fölhívni a 
figyelmet arra a krajczáros gazdálkodásra is, melyet a közoktatási ministerium 
számvevősége folytat a tanársággal szemben s a melyről — meg vagyunk 
győződve — maga a minister aligha tud. Báró Eötvös Loránd minister nem 
szerezhetett még tudomást róla. mert hiszen ez a rendszer nem csak az ő 
ismert méltányosságával és egész egyéniségével ellenkezik, hanem ellenkezik 
az ő eddigi tetteivel is. Arra gondolunk, hogy a számvevőség milyen kicsinyes
kedő gonddal s mily következetességgel keres már évek óta minden képzel
hető alkalmat, hogy az utalványozott tiszteletdíjakból elcsíphessen valamit. 
Csak néhány példával kívánjuk ezt a rendszert illusztrálni. Megesett már az 
is, hogy egy budapesti helyettes tanár .— a ki már duplán is leszolgálta a 
helyettesi három évet — meghalt a hónap 23-án. A budapesti szokás szerint 
havi nyugtáját azonban már 20-án beküldte az állampénztárba, a mely 
elsején ki is fizette az utólagos havi részletet. S mi történt aztán ? Daczára 
annak, hogy a testület díjtalanul helyettesítette az elhunytnak óráit még 
elsején túl i s : a számvevőség utólag visszakövetelte a hét napra (23-tól 1-ig) 
eső fizetést. Ez néhány évvel ezelőtt esett meg. De a legközelebb múlt 
esztendőben sem változott a rendszer. A kiknek óratöbbletök volt, tapasztal
hatták, hogy a cholera-vacatiót levonták a fizetésökből, mintha nem került 
volna nagyobb munkájokba a megrövidült idő alatt elvégezni az évi tan
anyagot. Sőt ugyancsak fővárosi esetet tudunk arra is, hogy a tanárok csak 
azon föltétel alatt vállalkoztak az óratöbbletre, hogy a 18 óra =  1000 frt 
minimális kulcs alkalmaztassák s a számvevőség aztán alkalmazta is ezt 
a kulcsot, csakhogy tizenkét hónapra osztotta föl az ezer forintot s aztán 
nem csak az egy havi cholera-vacatiót vonta le, hanem a nagy szünidei 
két hónapot i s : tehát csak a fizetés negyedrészét. Szokássá kezdték tenni 
továbbá azt is, a minek magyarázatát lelni igazán nem tudjuk: hogy a 
tanárnak kevesebb tiszteletdíjat szabtak meg a maga iskolájában adott óra-

I
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többletért, mint a más intézetben adottakért. És sajna, ez a rendszer követ
kezetes maradt az idén is. Egy speczialis jellegű tanfolyamon az idén a 
tanárokon kívül eső okokból csak október második hetében kezdték meg a 
tanítást. S a számvevőség abból a tiszteletdíjból, melyet a minister meg
szabott, levonta nemcsak a szeptemberre eső, hanem még az október hét 
napjára eső részletet is, a maga javára számítván még a közbeeső vasárnapot 
is. Ilyen rendszer mellett valóban mi csodálni való sincs azon sem, hogy 
a lakbér utalványozásának újabb szabályozásánál egy havi lakbérrel meg
rövidítették az összes korábban kinevezett budapesti tanárokat s hogy ezt 
az új törvény most végre mintegy szentesítette is. Hasonlóképen gazdálkodik 
a maga javára az adóhivatal is, mely a tiszteletdíjak egész összegét a rendes 
fizetéshez csapja, hogy aztán magasabb adókulcsot alkalmazhasson az egészre, 
tehát a rendes fizetésre is. Hogy így aztán az a kiszabott tiszteletdíj milyen 
jelentékenyen megcsappan, azzal ki törődnék más, mint az érdekelt tanár 
maga ! Avagy említsük például, hogy milyen igazságtalanul magas adókulcsot 
alkalmaznak a magántanári jutalékra, a mely hála az új leczkepénz-szabály- 
zatnak úgy is nevetségesen csekély? Mindezeket tapasztalva, egész tárgyilagosan 
kérdjük : rászorult-e az állam s méltányos-e, hogy a megszabott díjazásból 
mesterkedésekkel csípjen el pár forintot a tanártól ? s hogy elvonja épen 
abból a csekély mellékjövedelemből, a melyre az illető nem csak hogy 
rászorul!, de a melyért ugyancsak meg is kell dolgoznia ? Bizony, bizony nagy 
hálára kötelezné a tanárságot báró Eötvös Loránd minister azzal is, ha utána 
nézne kissé a számvevőség e fajta krajczáros gazdálkodásának is, utasítást 
adván, hogy a tiszteletdíjak utalványozásánál vezéreltesse magát egy kicsit 
több szabadelvűséggel. [—rj—]

Drága bírálat. A közokt. és a keresked. ministerek szabályzatot adtak 
ki a tanoncz-iskolák, tanműhelyek, szakiskolák és ipariskolák tankönyveinek 
engedélyezése tárgyában. A főelv, hogy ezen iskolákban is csak engedélyezett 
tankönyvet szabad használni. A bírálatot az «Országos iparoktatási tanács» 
végzi. A mi szabályzatunktól eltérőleg, az engedélyezést kézirat alapján is 
lehet kérni, csak két ív próbaszedést kell mellékelni. A bírálat azonban a szak- 
és ipariskoláknak szánt könyvekért elég drága. Az el%ő kiadásnál száz frt, 
változatlan új kiadásnál hatvan frt.

Városi segély gymnasium-építésre. Ahódmező-vásárhelyiref. főgvmnasium 
új épületének ügye örvendetesen halad. Újabban a város is 40.000 Irtot 
szavazott meg reá. Minthogy pedig már öö.üOO frtnyi államsegély is kilátásba 
van helyezve, az új épület sorsa biztosítottnak tekinthető.

Meghívó. A választmány 1894. deczember 10-én, hétfőn d. u. 5 órakor 
rendes ülést tart. Tárgy : hivatalos jelentések.

A budapesti tanári kör nyelvészet-történeti szakosztálya f. évi deczem
ber 3-án d. u. 5 órakor felolvasó ülést tart. Felolvas Lechner László dr. 
az amerikai középiskolák reformjáról.

Értesítés a tagoknak. A kör helyiségében állandóan a tagok rendel
kezésére állanak a következő kedvezményes jegyek: a műcsarnokba 22 kraj- 
czárjával, a Nemzeti Szalonba 15 krajczárjával, a Feszti-féle körképhez 
32 krajczárjával. — A színházakba minden utánjárás mellett sem sikerült 
az eddiginél előnyösebb kedvezményt kaphatni. A népszínházban és a 
nemzeti színházban marad tehát a kedvezmény régebbi módja. A ki igénybe 
kívánja venni, aznap délig jelentse be (szóval vagy írásban) a titkárnál 
(VI. kér. áll. főreáliskola Lovag-utcza 18. sz.) s délután 3 órától kezdve 
ugyanott veheti át a jegyet, ha a szinházi igazgatóság aznapra engedélyezett. 
A jelentkezés alkalmával azonban a jegy ára is lefizetendő.
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ

Dr. Berzeviczy Albert. Közművelődésünk és a harmadik egyelem. 
Budapest. Singer és Wolfner kiadása. (Legközelebb bővebben máltaijuk.)

Gschwandtner Gusztáv m. k. kohótiszt. Mennyileges elemző vegytan. 
Különös tekintettel a fém- és vaskohó-laboratoriumokban előforduló elem
zésekre. Selmeczbányán. 1894

A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. Kiadja az Athe
naeum. E monumentális műből, melynek tervrajzát már közöltük, meg
jelent a második füzet. Marczali Henrik: A vezérek kora 3. és 4  ív. 
Műmelléklete a szent-galleni codex egy lapjának színes kőnyomatban elő
állított hasonmása szövegolvasással, továbbá a m. nemz. múzeumban őrzött 
kelta fegyverek sikerült rajza. Egy füzet ára 3ü kr.

A magyar nemzet története Szalay-Baróti művéből, melyet Lampel R. 
(Wodiáner F. és fiai) ád ki, szintén megjelent a második füzet, melynek 
tartalma: A rómaiak harcza a germánokkal. A hunok betörése. Germán 
népek uralma. Tömérdek képpel, főleg a római uralomra vonatkozók, a nagy- 
szentmiklósi leletről, Aötiusról stb. Ennek is füzetenkint 30 kr. az ára.

Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Csehország 19.. 
az egésznek 216. füzete, színes képpel és számos rajzzal.

A magyar irodalom története Népes díszmunka a művelt közönség 
számára. Szerk. Beöthy Zsolt. 27. füzet. E füzeiben Bákosi Jenő befejezi 
Bánk-bánról írt czikkét, dr. Badics Ferencz tárgyalja Kisfaludy Károly isko
láját, Szász Károly ír Vörösmarty Mihályról, Váczy János a classikai epos 
műveléséről. Számos érdekes képpel.

Tartalom : Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. Beöthy Zsolttól. — Ismer
tetések: Brancsits—Berra «Szerb-magyar szótár«. Dr. Wagner Lajostól. 
— Középiskolai casuistika. — Vegyesek. — Irodalmi értesítő. — Pályá
zati hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai róm. kath. főgymnasiumban a rajztanári állás meg

üresedvén, ennek pályázat útján leendő betöltése végett pályázat nyittatik ; 
— felhivatnak ezen állásra pályázni óhajtók, hogy képesítésüket, életkorukat 
és r. kath. vallásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1895. évi 
január hó 1-ég Nagy-Kanizsa város tanácsához nyújtsák be.

A rajztanári állással 900 frt fizetés. 200 frt lakpénz van összekötve. 
Munkakörét és óráinak számát a középiskolákról szóló törvény szabályozza.

A megválasztott egy évi működés eredménye után fog véglegesíttetni.
Nagy-Kanizsán. 1894. évi október 13.

A városi tanács.

KORNYÁNSZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJ.i
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-kürút !>—II.  Alexaudei'lJernát V. kér. állami foreáliskola.

EV. REF. TANÁR*

E lapok 8-ik számában nagy lelki gyönyörűséggel olvasom 
Mitrovics Gyula úrnak az új, most szervezett ref. gymn. felügyelő 
részére készült utasítás találó bírálatát. «Mint nagy csapástól — 
mondja — Isten óvja meg tanárainkat ez utasításba belecsempésződött 
szellemtől! Ez az utasítás be akarja hozni az iskolai életbe is a 
papiros törvények uralmát, a bureaucratikus eljárás minden megeleve
nítő lélek nélkül való szemfényvesztő pontosságát.»

Be ékes. arany szavak ! Sokszor hallottam már én ezt gyűlése
ken, lakomákon, sőt Uram bocsá’ magam is szólottám ezen a hangon 
a cálvinista szabad szellem nagyobb dicsőségére. Hogyne — mikor 
az Írás is mondja — a betű öl, a lélek megelevenít, de mikor keres
tem ezt a lelket a mi cálvinista gymnasiumainkban, az üres szót azt 
megtaláltam mindenütt, s a lélek . . . .  talán megvan még a híres, 
nevezetes pataki collegiumban, a minek fölötte örülök.

Mert jó azt tudni, hogy a szegény cálvinista tanárnak csak 
szónoklataiban van meg az a lelket megelevenítő, szabad szellem, a 
miről a nagytiszteletű úr oly lelkesítőleg beszél, különben pedig annyi 
ura és parancsolója van, hogy szerit, számát se tudja. Valamennyit 
lehetetlenség elősorolni, de egy részét már csak elszámlálom. Egyház- 
kerület, convent, egyházmegye, esperes, iskolalátogató-felügyelő, az 
úgynevezett helyi igazgató-tanács legalább 15 erős punctuma, élén a 
nagy curátorral, oda nem számítva az állami kormánybiztost és a 
tankerületi főigazgatót. Ez szép sorozat, azonban a teljesség dolgában 
erősen hiányos. De míg a kerülettel, konventtel, esperessel csak el 
lehet éldegélni csendesen, akadván köztük nem egy tanult paedagogus, 
ügyszerető ember, de már a nagyfejű curátor uramékkal, nemkülönben

* E keserűséggel telt czikk ténybeli adatainak igazságát nem áll 
módunkban ellenó'rizni, de kötelességünknek tartjuk, a nyilvánosság útját el 
nem zárni a nyilt vád elől, mely aligha egészen elszigetelten álló esetre 
vonatkozik. A szerkesztő.

Orsz. K özép isko lai T an áreg y esü le ti K özlöny . XXVIII. 14
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az igazgató-tanács kiváló paedagogusaival nehéz, keserves állapot egy 
gyékényen megárulni. Mert tudni kell azt minden embernek, hogy a 
cálvinista ember született paedagogus, akár csak Comenius Ámos, 
ebbó'i aztán csalhatatlanul következik, hogy erősen tud is ám az 
iskolához ! Igaz ugyan, hogy foglalatosságára nézve, ki biztosítási ügy
nök, ki biró, ügyvéd, patikáros, vagy takarékpénztári igazgató, — 
avagy kékbeli tisztes ember — azonban mind kivétel nélkül rengeteg 
tudományú tanférfiú. Csodálhatni-e aztán, hogy mikor az ilyen hatal
mas férfiú, mint censor (t. i. calculus-osztogató) megjelenik a vizsgá
kon, s egy kérdező ívből, a mit a tanár kötelessége számára össze
állítani, tudományos orczával kérdez, csalhatatlanul meg tudja állapítani 
minden diáknak a calculusát, elvégzi ő ezt bölcsen a tanár és az 
igazgató helyett, csak a kérdező-lapból feladott kérdések fejtegetéseit 
bízza szerényen a tanár úrra. Hogy az ily nevelőférfiú aztán hogy 
classifikál, a tanárnak hogy teszi tönkre minden iparkodását, milyen 
nevelő hatása van a tanuló-seregre pártfogoltjainak átesusztatásával, 
mily üdvös befolyást gyakorol így a fegyelemre, azt én bővebben 
megrajzolni nem kívánom.

Ha pedig valaki ezt így puszta szómra nem hiszi el, hivatalos 
írást is tudok ró la: a tiszántúli egyházkerület tavaszi gyűlésének 
jegyzőkönyvét. Ott akárki megolvashatja a máramaros-szigeti ref. fő- 
gymnasium vizsgarendjének tárgyalásit s a rá vonatkozó elutasító 
végzést. Csak a szerencsés véletlennek és Szőllősy Antal curátor durva 
fellépésének köszönhető, hogy az egyházkerület egy ilyen szörnyszülött 
vizsgarendet meg nem erősített. Különben e dologgal az összes ref. 
egyházi és iskolai lapok is foglalkoztak, nem tartom tehát hiábavalónak, 
hogy a tanári világot ez ügygyei bővebben megismertessem. Szomorúan 
érdekes és tanulságos történet ez, s a maga mivoltában mutatja azt 
a «szabad szellemet», a mely a cálvinista gymnasiumok körében ural
kodik. Mert bizonyosan nemcsak М.-Szigeten, hanem másutt is történnek 
ilyen sajnálatos visszaélések, de csak a szigeti kelevény pattant ki.

A szigeti igazgató-tanács paedagogiai bölcsessége egy olyan vizsga
rendet fundált ki, a melynek méltatását fennebb már elmondtam. Hogy 
azonban tűnőiéiben levő hatalmát annál jobban biztosítsa, az egyház- 
kerülettel is meg kívánta erősíttetni. E lángeszű paedagogiai hadjárat 
megindítója Szőllősy Antal takarékpénztári igazgató volt, a kinek nevé
hez fűződik egyébképen Szarka József, a szigeti lyceum egyik kiváló 
tanárának, később ez egyház lelkészének tönkretétele, lévén ugyanez 
az ember az, a ki le nem írható eszközökkel, e kiváló szónoki képességgel 
megáldott papot és tanárt hivatalától fosztotta meg.

E vizsgarend ellen a lyceum öt tanára felebbezett az egyház- 
kerületre. A cálvinista autonómia szerint a felebbezésre mindenkinek 
joga van ugyan, de a szigeti igazgató-tanács szerint tanárnak ilyet 
tenni felségsértés. Az öt tanár közül négy, Szőllősy Antal abbeli 
fenyegetésére, hogy kenyerökkel és hivatalukkal játszanak, nevét az



199

egyházkerülettől észrevételezés végett az igazgató-tanácshoz leküldött 
Felebbezés alól kitörülte. A felebbezés szerkesztője, az ötödik tanár 
Gyöngyösy László azonban ezt nem cselekedte. Az igazgató-tanács 
kénytelen volt a felebbezésre a maga észrevételeit megtenni s a helyett, 
hogy a dolog paedagogiai lényegéről szólott volna (persze ez bajosan 
is ment volna ilyen megveszekedett ügynél) ez írás háromnegyed 
részében a íelebbező személyét támadtatta meg Szőllősy Antal tehetetlen 
dühében az igazgató-tanács pennájával, oly durvasággal, a mely erkölcsi 
testülethez végképen nem méltó és megbélyegző. A legenyhébb szó
virágok közül egy kis mutató: a logika tanárának — sajnos, hogy 
épen a mi intézetünknél —  ily őrült tévedései vannak, nem művelt, 
nem tanár-ember az ilyen stb., mindez válasz akart lenni a felebbezés 
paedagogiai fejtegetéseire. De különösen óriási hahotát keltett egyház
kerületi körökben az igazgató-tanács abbeli kérése, hogy segítséget 
óhajt a kerülettől az ily féktelenkedő ember megfékezésére! Mikor 
aztán Szőllősy Antal az egyházkerületi nyílt gyűlésen, épen nem 
suttogó hangon, ugyanebből a hangból válaszol Gyöngyösy fejtegetéseire, 
fenyegeti a tanárt, stílusát pongyolának állítja (notabene Gyöngyösy 
évekig fővárosi hírlapíró volt és irodalmilag is működik) a kerületi 
gyűlés elképpedve hallgatja mindezt, és az ősz püspök elnökileg kény
telen őt megróni. Vizsgarendjét elvetik. Ugyanezen a gyűlésen egy 
szegény tanítót is meg akarna fosztani hivatalától, mert erre is harag
szik, persze a gyűlés ebbeli indítványát sem hagyja helyben.

Szóval, Szőllősy Antal úrnak rossz napja volt. Dühös is érte 
mód nélkül. Megtámadja hazajövet a tanári kart, a miért épen Gyön- 
gyösyt küldte fel a kerületre képviselőjéül. Ez vágás akart lenni — 
úgymond —- ellene a tanári kar részéről. Dejszen teszen ő ró la! 
A következő gyűlésen elhatároztatja az igazgató-tanácscsal, hogy ezen
túl be kell neki előre jelenteni, kit küld a tanári kar a kerületre! 
Ez a szigeti, kálvinista képviseleti szabadság! Még előbb azt is elhatá
rozták, hogy a tanári kar — a mihez joga van, mert a kerület tan
ügyi dolgokban közvetlen vele érintkezik — jóváhagyás végett az 
igazgató-tanács elébe köteles terjeszteni felterjesztéseit. Ez a censura a 
XIX. században — Szigeten!

Szőllősy úrnak azonban azon is fő a feje, hogy álljon boszút 
Gyöngyösyn. Hát nem tud egyebet cselekedni, hamis és haszontalan 
ürügyek alatt két havi fizetését, a mit az állami segítségből kapott, 
egyszerűen visszatartatja a tanintézet pénztárosával. Hogy országos 
törvény intézkedik róla, hogy a tisztviselők fizetését csakis bírói 
ítélet alapján, akkor is csak annak egy részét szabad lefoglalni, azzal 
az autonom szabadság e jeles bajnoka nem törődik.

Különben ez a derék úr még törvényhozó is. Bizonyos, hogy a 
83-iki törvény megszabja a magánvizsgák módját. De ő az igazgató 
jelenlétét és ellenőrzését csekélynek tartja, meg aztán felette áll is a 
törvénynek, elrendelteti tehát az igazgató-tanácscsal, hogy a tudatlan

14*
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censorhad egyik tagja — ellenőrizzen. De minthogy Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen: fizetést neki — még pedig nagyobbat, mint a 
dolgozó- és vizsgáló-tanárnak.

És mindezt az igazgató-tanács Szó'llősy kedvéért egyhangúlag 
helybenhagyja.

Ha a felsőbb hatóság szorítja meg Szigetet, a lángeszű Szőlló'sy 
Antal úgy is tud magán segíteni. A vallás-tanárnak az állammal kötött 
szerződés szerint 800 irtot kellene fizetni, de már kilencz év óta csak 
700 irtot fizetnek neki. Csak véletlenül jön rá, hogy neki 800 írt jár, 
s minthogy kérésére sem hajlandók neki a teljes fizetést megadni, 
kérelmével a ministeriumhoz fordul. Ez a szerződés értelmében meg
ítéli visszamenőleg is a nyolez esztendőről fizetését. Szőlló'sy Antalon 
azonban nem lehet egykönnyen kifogni. Azzal fenyegeti, hogy kenyeré
vel játszik, iparos iskolában is eltiltja neki a tanítást, ha megítélt 
követeléséről le nem mond. A vallás-tanár kiállítja a lemondó-írást, 
a ministerium valószínűleg csodálkozik rajta, hogy íme egy ember, a 
ki kéri a fizetését, aztán nem kell neki. Az állammal kötött szerző
désben az is benne van, hogy a tanároknak szerény 50 frtos ötödéves 
pótlék jár. Ezt sokalja a kupaktanács, tehát nem is adja meg, mivel 
nincs rá pénz. Ez azonban egyszerűen nem igaz, mert a gymnasium- 
nak a múlt évben is 1993 írt 21 kr. pénztári maradványa volt, a 
miből kilencz tanárnak bőven kitelnék a pótlék.

Az igazgató-tanács fölött állana Szigeten az úgynevezett párt
fogósági gyűlés. De Szőlló'sy furfangja ki tudja kerülni, hogy valahogy 
ezek fölibe ne kerüljenek. Egyszerűen meg se alakította a gyűlést, a 
mi a lyceum anyagi veszteségét is jelenti, mert a pártfogósági tagok 
évenként egy nehány írttal hozzá kell, hogy járuljanak a lyceum 
alapjához. Erről már évek óta, minthogy gyűlés nincs, szó sem lehet.

íme a cálvinista patronus, a kinek a tanár teljesen ki van 
szolgáltatva, de a kiről egyik csatlósa a következő nagy eredetiségű 
phrasissal emlékszik meg: «nevét Klio arany betűkkel véste a törté
nelem táblájára». Szegény csatlós, még szegényebb Klió, hogy egyéb 
teendője nem akadt!

íme a cálvinista szabadság, az autonómia köpenyege alatt. Hogy 
is mondja Mitrovics nagytiszteletű úr ? Mint nagy csapástól Isten óvja 
meg általában tanárjainkat. Bizony meg is érdemelnők! Én úgy látom 
a dolgot, hogy egy paedagogus felügyelőnek első teendője lesz az ily 
hétszilvafás curator üzelmeinek egyszer s mindenkorra véget vetni. 
Van ugyan e javaslatban sok kivetni való, de hiszen ezt a tanári 
karok, a hová véleményezés végett kerül, s az egyházkerület úgy is 
bizonyosan törülni fogja. Most — kivéve azokat az iskolákat, a melyek 
közvetlenül az egyházkerület fönhatósága alatt állanak — a ref. tanári 
kar ilyen felfújt pátrónusok önkényének van alávetve. Legyen már 
egyszer vége ennek is ! Egy cálvinista tanár.
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TÉTELEK ÉS KÉRDÉSEK AZ IGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEK 
SZÁMÁRA.

Jelen sorok főczélja számos időszerű s megoldásra váró feladat 
felsorolásával az intéző körök figyelmét az igazgatói értekezletek fontos 
eszméjére újólag felhívni, őket azoknak üdvös voltáról meggyőzni, s 
tehetségemhez képest hozzájárulni ahhoz, hogy a szép szó mihamarabb 
még szebb tetté váljék !

I. Általánosak.
1. Az igazgatói értekezletek fontossága, szükségessége s haszna.
Miként, mikor s hol volnának megtarthatók ? Megkülönböztethetni:

helyi, tankerületi, vidéki, reáliskolai, gymnasiumi, állami, felekezeti s országos 
értekezleteket. A részvétel kötelező.

2. Kritikai méltatása a Középiskolai Rendtartás azon fejezetének, 
mely az igazgatókra vonatkozik.

3. Külföldi államok igazgatói utasításainak tanulmányozása s 
méltatása. (Összehasonlításról még nem lehet szó!)

4. Ennek figyelembe vételével, a mi igazgatói utasításunk alap
elveinek megállapítása.

Hisz már 1883-ban olvastuk, hogy «most készülnek a ministeriumban 
az igazgatóknak szánt utasítások» {T. К. XVII: -497); most pedig 10 év után 
a XXII. ministeri Jelentés ugyanezzel vigasztal meg. Á Közoktatásügyi Tanács, 
mely ez idő szerint e fontos ügvgyel foglalkozik, remélhetőleg a legszélesebb 
alapon fogja a 3. sz. tételt megvalósítani. Azt is felette kívánatosnak tartom, 
hogy ezen alapvető s kiható munkába a középiskolák igazgatói is, mint 
első sorban érdekelt s illetékes tényezők, belevonassanak. Mily életrevaló s 
emlékezetes tárgya lehetne ez az első igazgató értekezletnek, melyet már 
húsvétkor Budapesten megtartani tán nem is volna oly nagyon nehéz! 
Álljon még itt az 1883. évi XXX. t.-cz. 37. §-ának 3. pontja, bizonyságul az 
igazgatói utasítás sürgető és kötelező voltára : «A fegyelmi eljárás részleteit 
és módozatait a vallás- és közokt. minister rendeleti úton szabályozza, vala
mint a minister által alkotandó szabályrendelet állapítja meg azon kisebb 
fegyelmi jogkört is, mely a tankerületi főigazgatót, a középiskolai igazgatók 
és tanárok ; — az igazgatót pedig a tanárok irányában a tanintézetek rend
jének és fegyelmi állapotának fentartása tekintetében megilleti.»

5. Módok s eszközök a testületi szellem s collegialis összetartás 
ápolására s fejlesztésére.

Ennek alapfeltételét s legfőbb biztosítékát én ugyancsak egy helyes 
alapokra fektetett Igazgatói Utasításban és egy egészséges elveken nyugvó 
Szolgálati Pragmaticában látom. Tekintettel az utóbbi időben lábra kapott 
anarkhista hajlamokra, az elsőt magában véve nem tartom kielégítőnek.

6. A hospitálás technikája: melyik a legczélszerűbb eljárás ?
Főleg kritikai megjegyzéseknél kell tapintatosan s kíméletesen eljárni,

mert rendesen az ezek körül elkövetett hibák mérgesítik el a jó viszonyt. 
A hospitálásokra és az írásbeli gyakorlatokra vonatkozó észrevételeit az igaz
gató részletesen csak négy szem között közölje az illető tanárokkal; a con- 
ferentián szorítkozzék általános tapasztalataira, neveket lehetőleg ne említsen; 
erélyesebben csak akkor járjon el, ha ismételt s bizalmas tanácsait nem 
követnék a tanárok, vagy ha vele szemben, alapos ok nélkül, elvi oppositiót 
gyakorolnának.
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7. Az intézet s a tanári kar viszonya a helyi társadalomhoz. (1. 24.)
8. Az évi értesítők kérdése. (1. T. К. XXVII. évf.)
Egyöntetű külalak. Kötelező csereviszony. Szétküldés a központból. Ára?
9. Az intézetben használt tan- s segédkönyvek, a tanulók írás

beli dolgozatainak, rajzainak s egyéb készítményeinek gyűjteménye.
Iskolai évek szerint elrendezve, ezek culturlörténelmileg ép oly fonto

sak. mint a minő tanulságosak a fokozatos fejlődés szempontjából.
10. Az évvégi jutalomkönyvek.
Hivatalból nem lévén ezekre költség megszavazva, a szép s előnyös 

szokás ápolására legyenek gyűjtések rendezhetők a helyi társadalomban. 
Az ifjúsági könyvtári beszerzések százalék-megtakarításai ugyanerre enge
délyeztessenek.

11. Műszótár: egységes tudományos és nyelvtani műszavak.
12. Szükséges-e s hogyan történjék a tanulók házi elfoglaltságá

nak (ének, zene, nyelvek stb.) ellenőrzése ?
13. A vallásoktatás ügye.
Rendezésre, helyesebben a fennálló rendeletek (1. Magy. Paedagogia

II. évf.) szigorúbb végrehajtására szorul. Helyiség, fizetés és díjak. A hit
oktatók számos igazolatlan s indokolatlan óramulasztásai esetleg ajánlatossá 
tennék a tényleg adott órák szerinti díjazást. Hitoktatók (bejárók) mely 
ügyekben s mennyiben tekintendők a tanári testület tagjainak ?

14. Ünnepek. A különböző felekezetek ünnepeinek rendezése 
állami és nem-állami középiskoláknál a tanítás érdekeinek nagyobb 
figyelembe vételével.

15. Igazgatói látogatások a helybeli középiskoláknál kölcsönösen, 
a saját tankerületen belül vagy kívül, a fővárosban, külföldön.

Vidéki igazgatók és tanárok kiküldetése ugyanazon vagy más tan- 
kerületbeli, esetleg fővárosi intézethez, az érettségi vizsgálatokhoz, stb. Tapasz
talatok szerzése végett, egyes középiskolai igazgatók a főigazgatók mellé 
lennének beosztandók a szemleutak tartamára. Ha ugyanazon helyen több 
középiskola van, úgy mindegyik megszemlélésénél a főigazgató kíséretében 
a többi intézetek igazgatói is részt vegyenek. Ez kölcsönös lévén, neheztelésre 
alapos okot nem szolgáltathat; ellenben megszünteti az elszigeteltséget s 
a nyilvánosság kiszélesítése révén mindenesetre jótékonyan és buzdítólag 
fog hatni.

16. A reáliskolák részére külön ministeri biztos állítandó.
17. A középiskolai tantárgyak mindegyikére szakmájukban kiváló 

tanárok vagy igazgatók országos biztosokká nevezendők ki, kik egy
azon tárgy tanítási módját stb. kisérnék figyelemmel.

18. Iskolai nyomtatványok.
A szükséglethez ingyen (vagy az átalányból eszközölt csekély levonás 

mellett) küldendők meg az államnyomda részéről a ministerium utalványo
zása és az illető felterjesztett szükségleti kimutatás alapján. Ha az évvégi 
statistikai kimutatások íveit öt példányban ingyen megküldik, megküldhetnék 
a többi hivatalos nyomtatványokat is, melyeknek ára túlságos magasan van 
megszabva (1. Egyet. Közokt. Szemle).

19. Középiskolai Törvény.
Folytonosan figyelemmel kisérendő, a felmerülő hiányok, pótlások stb. 

gyűjtendők s alkalmilag értékesítendők. Pdk. Molnár V. könyvében 9., 41. 1.
20. Tanárképzés.
Hiányok és tapasztalatok gyűjtése a gyakorlatban s értékesítésük az 

elméletben. A vallás- és közokt. minister az 1886. évi 38.102. sz. rendelettel
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utasítja a középiskolai igazgatókat és tanárokat, a középisk. törvény, rend
tartás, szabályrendeletek, utasítások s egyéb intézkedések tanulmányozására. 
Ezt azonban sem sokan, sem elegen nem követik. Én tovább megyek s 
mindezen dolgok ismeretét e czímen «as hazai tanügy szervezete és admi- 
nistratiója» új tantárgyként beilleszteném a tanárvizsgálatba s már a tanár
jelölteknél megkövetelném a paedagogiai vizsgálatnál.

21. A tanárok továbbképzése.
Hogy a tanárok elméleti, gyakorlati és paedagogiai képzettségében 

mily s mekkora hiányok vannak, leginkább az igazgatók tapasztalják. Hány 
physikus nem tud kísérletezni, természettudós (!) praeparálni, modern philo
logus francziául vagy csak németül is beszélni! Mindezeket hivatalból kellene 
megfelelő szünidei tanfolyamokba berendelni.

22. Tanulók és tanárok egyenruhája.
Az előbbiekre nézve több előnynél fogva czélszerünek tartom (olcsó

ság tisztaság, öntudat emelése, köfinyű felismerhetés, testületi kivonulások, 
torna- és iskolai ünnepélyek, fegyelmi eszköz, stb.), ellenben a tanító-személy
zetre nem javasolnám,

23. Paedagogiai ismeretek népszerűsítése és a szüló'k bevonása 
a nevelés s az iskola munkájába. (1. Szvórényi J . : Gyakorlati Tanácsok 
a házi és nyilv. nevelés köréből.)

24. Igazgató és tanárok részvétele a helyi culturalis mozgalmak
ban. Mennyiben vegyenek és vehetnek részt helyi, társadalmi és poli
tikai kérdésekben ?■ Népszerű felolvasások, hangversenyek stb. (1. 7.)

25. A paed. ismeretek művelésének felélesztése hazánkban: 
paed. társulatok, paed. könyvtárak, paed. pályakérdések. A paedagogia 
és a M. Tud. Akadémia. Nemzetközi paed. szakkönyvtár a Minis
teriumban-, ugyanott könyvtáros és tanügy-irodalmi szakreferensek 
(az Egyesült Államok mintájára).

26. Az igazgatók, mint az Országos K. Tanáregyesület missio- 
náriusai: helyi és kerületi körök.

(Budapest.) Kemény Ferencs.

A KERÜLETI TORNAVERSENYEKRŐL.

(Egy kis helyreigazítás Kassáról.)

A mily ó'szintén sajnáltuk itt Kassán, hogy a szeptember hő 
16-án megtartott kerületi tornaversenyünkön dr. Ottó József úrhoz, e 
kiváló szakemberünkhöz nem volt szerencsénk, ép oly érdekkel olvas
tam Közlönyünk (8.) november 25-iki számában közölt czikkét «A 
kerületi tornaversenyek tanulságai»-ról. Érdeklődésemet növelte azon 
körülmény, hogy Ottó úr tudomásom szerint hivatalos minőségben volt 
jelen a többi három kerületi versenyen, azok tanulmányozása czéljából.

Czikkéből azon következtetésre jutunk, hogy bizony a lefolyt ver
senyek sok kívánni valót hagytak még fenn. Tanácsai minden esetre 
hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a jövőben rendezendő kerületi ver
senyek jobban sikerüljenek. De minket kassaiakat az Ottó úr czikke 
csak megerősít azon tudatban, hogy az itt megtartott kerületi verseny



204-

minden íziben pompásan sikerült, s úgy külső, mint belső siker tekin
tetében jóval felülmúlta még a budapesti országos tornaversenyt i s ; 
mert mindazok a mulasztások, mikről Ottó úr czikkében referál, nálunk 
nem voltak meg.

Ha Ottó úr itt lett volna, megfigyelései alapján bizonyára ki
fejezést is adott volna ennek czikkében; ép ezért, már csak a historikum 
kedvéért is, s az itteni közvélemény kívánságához képest legyen szabad 
Ottó úrnak a mi versenyünkre vonatkozó kifogásait rectifikálnom, mint 
a ki e verseny rendezésébe némiképen szintén befolytam.

Mi a verseny programmját két hónappal a verseny előtt küld
tük szét az összes intézeteknek; a sorrendet, a nevezésekkel pedig
(egy ívnyi nyomtatott füzet) a verseny előtt való napon osztottuk szé t; 
de utóbbit nem is lehetett gyorsabban összeállítani, mert a bejelentési 
hartáridő szept. 7-ike volt; két intézet plane csak 8-án küldte be
nevezését, csak hat napja volt a bizottságnak az adatok feldolgozására 
s a munkálat kinyomatására. Szeptember 7-ikénél pedig korábbra tenni 
a bejelentési határidőt épen a beiratások miatt képtelenség lett volna.

Hogy egyik-másik helyütt szakemberek nélkül állították össze a 
programmot, azon igazán csodálkozni lehet. Constatálni kívánom, hogy 
Kassán kizárólag szakemberek, a helyi tornatanárok, készítették a 
programmot a derék Horváth Lajos tornatanár elnöklete alatt. Bizonyára 
ennek köszönhető, hogy a mi programmunk minden szakember tetszésével 
találkozott.

A kassai tornatérről Ottó úr is elismeri, hogy czélszerűen volt 
felszerelve. Ehhez csak azt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy 
mi a tornaszerek elhelyezését illetőleg teljesen úgy jártunk el, mint a 
hogy azt Ottó úr tanácsolja; ennek tulajdonítható, hogy nálunk sem 
zavar, sem kapkodás nem volt.

Az is magától értetődik, hogy az ifjúság a tornatéren teljesen 
elkülönítendő a közönségtől. Mi is elkülönítöttük ; igaz, hogy a pálya 
2/3-át csak drót-cordonnal, mely megett 10—10 lépésnyire őrszemek 
állottak. Megtörtént aztán, hogy a verseny végén az álló közönség 
áttört a cordonon, de kavarodás azért még sem volt. Ha visszagondolunk 
az utolsó országos versenyre, hol hasonló esetben a lovasrendőrök 
segítségét is igénybe kellett venni, úgy a magunk rendjével bátran 
meg lehettünk e tekintetben is elégedve.

Szerettük volna mi az egész pályát körül palánkolni, de ez nagy 
költségbe került volna. Mert nem szabad elfeledni, hogy a kormány 
csak 7 50 frtot bocsátott rendelkezésünkre, pedig költségeink meghalad
ták a 2000 frtot s csak a jó időnek köszönhetjük, hogy a belépő 
jegyek fedezték saját hitelünkre tett előleges kiadásainkat.

Azt mondja Ottó úr, hogy a szertornázás nyújtott legszomorúbb 
képet mind a négy kerületi versenyen s a mi javunkra csak annyit 
concedál, hogy Kassán még csak lehetett látni «egy kis« csapattor - 
názást. E kérdésnél teljesen hamisan informálták Ottó u ra t; mert —
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s itt bátran hivatkozhatom az összes jelenvolt szakférfiakra — Kassán 
volt, még pedig a szó szoros értelmében vett iskolai csapattornázás. 
17 intézet 31 szeren, a ministeri utasításokban megállapított tananya
got rendszeresen, kifogástalanul mutatta be. Kivételt csak a budapesti 
V. kér. kath. fó'gymnasium tett; igaz, hogy ezen iskola ifjai közűi 
csak 4 —5 tornázott, de ezek aztán oly nyaktörő productiókat mutattak, 
hogy bármely circusban számot tettek volna. Tudtuk mi azt nagyon 
jól, hogy ilyenekkel nem lett volna szabad előállani, de a vendégjogot 
nem akartuk lefuvatásukkal megsérteni.

Pontosan folytak le a tulajdonképeni versenyeink is, mert azokat 
— ép úgy, mint Ottó úr kívánja — egyszerre, egy időben, a torna
tér különböző, jelző táblákkal jól megjelölt helyein, két-két szakember
ből álló, kellő számú bizottság előtt végeztettük.

Helyes Ottó úrnak azon kívánsága, hogy a programmba felvett 
minden versenyt meg kell tartani. Mi is megtartottuk; csak a magas 
ugrást kellett elhagynunk, hogy a játékoknak szorítsunk időt. Ennek 
azonban nem a versenyek lassú keresztülvitele volt az oka, hanem az 
ősz, melynek alkonya hamar beköszönt.

Ebből azt a tanulságot kell levonnunk, hogy jövőben ne egy, de két 
napos versenyeket tartsunk s azokat ne őszkor, hanem nyáron, lehe
tőleg a pünkösdi szünidő alatt rendezzük, mert egy délután bárminő 
praecisitás mellett sem lehet az iskolatornázás egész menetét bemutatni. 
A versenyeknél pedig erre kell törekedni.

Horváth) Lajos, tornatanár a mi versenyünk vezérlője, meg
tette azt az okos dolgot is, hogy a versenyt megelőző nap estéjén az 
összes tornatanárokat tanácskozmányra hívta össze; ott megbeszélték 
a programm pontjainak kiviteli módozatait. Közös megállapodásaik 
nagyban biztosították a verseny sikerét. Ajánlom ezt az eljárást a 
jövőben rendezendő versenyekre.

Az Ottó úr érdekes czikkének minden pontját aláírom, bár még 
sok «tanulsággal» tudnám azt megtoldani. A tér kimért volta miatt 
csak az iskolák érdeklődését akarom itt még megemlíteni, mit Ottó úr 
is a versenyek egyik elsőrendű tényezőjének jelzett. Azt mi e verseny
nél bőven tapasztaltuk, hogy míg az iskolai hatóságok lelkesedése 
minden akadályt képes legyőzni, addig a közönynyel a rendezők leg- 
odaadóbb buzgalma sem képes megküzdeni. Szinte röstelem ideírni, 
de nem hallgathatom el, hogy a kassai tornaverseny zónájába beosztott 
iskolák egy nagy része még válaszra sem érdemesítette a rendező 
bizottság felhívását a részvételre. Öt sor nem sok, de még annyival 
sem tartottak érdemeseknek bennünket értesíteni, hogy részt vesznek-e 
versenyünkön vagy nem ; annak daezára, hogy a részletes programmot 
is megküldtük valamennyinek. Pedig a tornaversenyek üdvös és szükséges 
intézményének meghonosítása s felvirágoztatása első sorban az iskolai 
hatóságok kötelessége!

Ismétlem, hogy a kassai verseny várakozáson felül sikerült.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 15
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Sajnálom, hogy dr. Ottó József urat betegsége gátolta, hogy abban 
részt vegyen, mert bizton hiszem, hogy ő is így vélekednék róla s e 
reflexiókat bizonyára az ó' szakavatott tolla írja vala meg helyettem.

Igaz, hogy mi e sikert természetes szerénységből nem kürtöltük; 
de jól esik a tudat, hogy itt járt kartársaink versenyünkről a lehető 
legjobb benyomásokat vitték szét: legalább erre enged következtetni a 
sajtóban eddig történt megemlékezésük (Tanítóképző, Nemzeti Iskola 
s egy egész sora a vidéki lapoknak).

De joggal kérdheti az olvasó; mi volt a kassai verseny sikerének 
a kulcsa? Legyen 'szabad errre is a historikum kedvéért felelnem. 
Mert jól esik az érdem előtt kalapot emelni.

A hol oly lelkes és a tanügy iránt is oly melegen érdeklő fő
ispán van, mint a mi Péchy Zsigmondunk — a hol oly buzgó s 
fáradhatatlan főigazgató van, mint a mi Szieber Edénk, a hol oly 
kiváló, derék tornatanár áll a versenyek vezetésére rendelkezésre mint 
a mi Hováth Lajosunk, ott okvetetlenül sikerülni kell a versenynek, 
még ha kevésbbé alkalmas időben tartatik is.

(Kassa.) Dr. Gerevich Emil.

I S M E R T E T É S E K .

Közművelődésünk é s  a harmadik egyetem . Irta dr. Berzeviczy 
Albert. Budapest. Singer és Wolfner kiadása. 1894. Van-e szükségünk 
harmadik egyetemre ? Jól mondja a szerző, hogy elvben nem ellenezte 
senki ezt az eszmét, de a közönség általában elodázhatónak tartja 
kivitelét. Ennek a nézetnek megczáfolására írta a szerző ezt a művet, 
a melyben a kérdést oly különböző szempontokból, annyi új eszmével 
világítja meg, hogy magát a művet, bármilyen is lesz közvetetlen 
hatása a jelen zavaros politikai helyzetben, fontos momentumnak tart
juk a kérdés történetében. A műben nemcsak a gyakorlati államférfiű 
szólal meg, a ki az eszmék kivihetőségét mérlegeli, hanem a mélyen 
látó culturpolitikus is, a ki nagy szempontok után indul s a dolog 
velejét ragadja meg.

A szerző először rövid, de teljesen eligazító áttekintését adja a 
kérdés eddigi sorsának. Azután összehordja a harmadik egyetem 
mellett szóló argumentumokat. Megczáfolja a harmadik egyetem ellen, 
(illetőleg elodázása mellett) fölhozott aggodalmakat, tekinteteket, oka
datokat. Behatóan vizsgálja a felekezeti egyetemek kérdését. Végül 
pedig tárgyalja a keresztülvitel nehány momentumát, a hely, a jog
akadémiák, a költségek kérdését. Kötelességünknek tartjuk a főbb 
eszméket ismertetni olvasóinkkal s nagyon csodálkozunk rajta, hogy a 
napi sajtó oly kevés súlyt vetett arra az ügyre, melynek helyes meg
oldásában a szerzővel együtt közművelődésünk egyik fontos momen
tumát látjuk.
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1. A kérdés története. A harmadik egyetem eszméje először 
1876-ban merült föl, a, mikor a pozsonyi jogakadémia tanári kara, 
Deák Ferencz halála után, a jogakadémiának Deák Ferenczről elneve
zendő egyetemmé kiegészítését kérte a kormánytól. E kezdet,, fájdalom, 
jellem ő a kérdés egész történetére és sok egyébre is. Á nagy cülturai 
actiók megindítását is nálunk a pillanatnyi felbuzdulás szüli, melynek 
megszűntével az actio 'is megakadj minden lökésszerűen megy; ha a 
lökés elég erős, hogy az actiöt véletlenül s váratlanul czéljához segíti, 
akkor meglesz a dolog, különben lesheti a következő lökéseket.

Trefort minister két évvel később, tehát nem e fölszólitás hatása 
alatt, tényleg tárgyalásokat kezdett Pozsonymegye s város főispánjával 
a Pozsonyban felállítandó harmadik egyetem ügyében; a város concret 
ajánlatokat tett, ő Felségének- előterjesztés tétetett s ez valamint ^ 
legfelsőbb elhatározás, mely az ügy bővebb tanulmányozását, kívánta, 
nyilvánosságra hozatott. De ekkor mozogni kezdtek más városok is, 
főleg Szeged, mely mint igen komoly concurrens lépett színre. A minister 
szakértők kíséretében járt Szegeden, majd Kassán, mely szintén jelent
kezett s 1883-ban tárgyalta a kérdést a képviselőház közokt. bizott
sága s az ez által összehívott szakértői enquéte. Az enquéte a har
madik egyelem létesítését szükségesnek mondotta, de igen nyomatékos 
hangok szóltak a dolog elhalasztása mellett s minthogy az országgyűlés 
vége felé járt, a dolog annyiban maradt. Azután következett a kiállítás, 
következtek a pénzügyi zavarok. De ugyanakkorra esik (1885) a közös 
hadügyminister kísérlete a régi Josefinum felélesztésére, mely Trefort 
ellentállásán bukott meg, ki megragadta az alkalmat, hogy merész 
huszárvágással vágja szét a kérdés csomóját. 1885. márczius havában 
törvényjavaslatot közölt előzetes tájékozás végett ministertársaival, mely
nek értelmében már az 1885/86. tanévvel nyílt volna meg a pozsonyi 
orvostud. kar. első évfolyama. Bármily különösnek tetszik ez az eljárás, 
valljuk meg, hogy ez a kirohanó módszer czélhoz vezetett volna. De 
az ügy már ebben az előzetes stádiumban megfeneklett, hogy miért, 
nem mondja meg a szerző. 1886-ban jelent meg a Billroth-féle híres 
röpirat, mely a bécsi orvosi kar zsúfoltságának megszüntetésére a 
magyar orvostanhallgatók kizárását ajánlotta. De ez a hullám is elsimult, 
a közvélemény nálunk nem érdeklődött a harmadik egyetem kérdése 
iránt, és Csáky gróf kijelentette, hogy a harmadik egyetem ideje még 
nem érkezett el. Csak 1892-ben támadt újra mozgalom. Debreczen
200.000 forintos alapot tett le a debreczeni ref. főiskola egyelemmé 
féjlesztésére a millennium megünneplése czéljából; Szeged és Pozsony 
is újabb nyilatkozatot tettek, de a millenniumi programmban nincsen 
szó harmadik egyetemről. Legújabban pedig Eötvös Loránd br. is az 
elhalasztás mellett nyilatkozott a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt.

Íme e kérdés historiuma, mely nem épen biztató. A kormány 
nem tartja a harmadik egyetem felállítását imminens szükségnek, a 
közvélemény sem. De sokan vagyunk Berzeviczyvel együtt, kik nem

15*
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szeretnó'k, ha az ügyet nagyon halasztanák. Nézzük az okokat pro 
és contra.

II. A harmadik egyetem mellett szóló okadatok. A harmadik 
egyetemnek is, mint sok más kérdésnek nálunk, az volt a szerencsét
lensége, hogy rossz argumentumokkal védték a jó ügyet, vagy mint 
Berzeviczy igen helyesen mondja, ferde szempontokból tárgyalták a 
kérdést. De ennek oka még sajnálatraméltóbb: nem igen bíztak; a 
közvéleményben, hogy a helyes okok iránt elég fogékony. Legtöbbet 
ártott a kérdésnek a városok versenygése, melyek egymást paralysál- 
ták. Mindegyik város mellett nyomós okok szólnak, de mindegyik város 
— ugy-e bár? — el lehet még egy ideig egyetem nélkül is. Az is 
baj volt, hogy maga a kormány a budapesti egyetem zsúfoltságát fogadta 
el induló pontul, a mi ellen könnyű volt felhozni, hogy másutt még 
népesebb egyetemek vannak s a harmadik egyetem nem is fog valami 
érezhető módon e bajon segíteni. Berzeviczy más okokkal küzd.

Okainak seregében könnyű lovasságnak tartom a statistikai ada
tokat, melyeket nagy gonddal és kritikával gyűjtött és csoportosított. 
Kitűnik belőlük, hogy «Magyarország egyetemek dolgában a legrosszabbul 
ellátott ország Europa előhaladottabb államai közt» (25. 1.). Ez ellen 
nem lehet fölhozni, hogy két jó egyetem többet ér, mint több, de 
fogyatékos főiskola. Igen jól mondja a szerző:

A verseny, az élénkítő kölcsönhatás, az új szellemi központ által 
gyakorlott erősebb vonzó erő a peripheriának eddig távol esett területeire 
s az ebben az új központban kifejlődő újszerű, a régitől különböző szellemi 
élet: mindezek oly megbecsülhetetlen forrása egy nemzeti kultúra gyara
podásának, a melyeket a meglevő központok bármily szertelen növelése és 
erősítése sem pótolhat. . . .

Nekünk az egyetem rendeltetését és jelentőségét mindenekelőtt ama 
befolyás szempontjából ke'l mérlegelnünk, a melyet a maga tudós tanárai, 
tanuló ifjúsága, gyűjteményei és intézetei által, — ama munkásság által, a 
mely falai között a tanítás folytán mindig megújuló impulsus mellett a tudo
mányok előmozdítása érdekében megy végbe, — gyakorol a nemzet egész 
szellemi életére, közműveltségére, haladására. . . .

Valóban, ha azt az önkénytes hódolatot látjuk, a melylyel a szellemi 
élet nagy előbarczosainak az egész művelt világ adózik, ha másrészt meg
gondoljuk, hogy a nemzet minden alkotásai közül egyedül a tudomány, az 
irodalom vagy művészet — tehát a szellemi munka — terén létrehozottak 
azok, a melyek maradandók, a melyek úgy a háborúk öldökléseit, mint a 
politikai harcztér gyakran kisszerű küzdelmeit messze túlélve, gyakran túlélve 
magát a nemzetet is, mely őket létrehozta, nevét és szellemi jeleseinek emlékét 
megörökítve, új meg új nemzedékek szellemi életének válnak tápszeréül: 
akkor arra a meggyőződésre kell jönnünk, hogy egy nemzet kormányzatá
ban, sorsának intézésében a legmagasztosabb feladat s egyúttal legnagyobb 
érdem: szellemi életének színvonalát emelni, szellemi erőit gyarapítani s 
azokat nagy alkotásokra ösztönözni és képesíteni. . . .

És már most képzeljük el, hogy e czél szempontjából mekkora vív
mány volna, szellemi életünknek milyen lendületet adna az, ha egy új nagy 
tudományos központ létesítése által egy egész kis serege az arra képzett, 
hivatott erőknek hozatnék abba a helyzetbe, hogy a szükséges mód és esz
közök birtokában életét, egész tevékenységét a tudomány művelésének és 
terjesztésének szentelje ? Nem-e biztosan várható, hogy sok jeles tehetség, mely



ma merész és lelkesült nekiindulás után. alkalom, segédeszközök, tér, jutalom 
hiányában kedveszegetten zsugorodik össze s a maga nagyrahivatott erejét 
valamely ügyvédi irodában, vagy egy középiskola tanszékén vagy az orvosi 
praxis gyakran gépies munkájában forgácsolja el, akkor a tudománynak oly 
szolgálatokat tehetne, melyek nemzetünk szellemi életének erős lökést adhat
nának, sőt az emberiség ismereteinek közkincsét is gyarapíthatnák ? A külön
böző szakbeli tudományok művelésével hivatásszerű leg foglalkozók meg- 
nagyobodott száma élénkebb versenyt hozna létre, ez az élénkebb verseny 
a jelesebbeket fokozott tevékenységre ösztönözné, az új központok új fel
fogásokat. új irányokat hoznának felszínre, s mindennek szellemi fejlődésünk, 
haladásunk elmaradhatatlanul hasznát látná. (26.—29. 1.).

Egy szóval: a harmadik egyetem mellett a legfőbb ok, hogy 
nem a városoknak, nem az ifjúságnak van szüksége egy új egyetemre, 
hanem Magyarországnak, a magyar culturának, a magyar tudo
mánynak, a magyar tudósoknak, mert culturánk, tudományunk, 
tudósaink száma kevés s mindezek gyarapítására egyike a legbiztosabb, 
semmi által nem pótolható módoknak egy új egyetem fölállítása. Ez 
az igazi argumentum. Ha ez nem áll, minden más argumentum gyönge. 
Ha ez megáll, minden más argumentum majdnem fölösleges.

De azért nagy köszönettel tartozunk Berzeviezynek, hogy meg
győző módon bizonyítja, mennyivel fölötte áll az egyetemi rendszer a 
szakiskolának, hogy a gyakorlati élet embereit is az egyetemen kell 
kiképezni, hogy a szakiskolák csak szellemi mesterembereket nevelnek, 
hogy nálunk 12 jogiskola van (3246 joghallgatóval 1892/93-ban) ps 
csak két orvosi facultas (1078 orvosnövendékkel) s hogy ennél nem 
csekélyebb baj, hogy orvosaink egy részét Ausztriában képezik, idegen 
szellemben, részben Ausztria számára is. Ez utóbbi ellen könnyű 
segítséget találni, részben már találtunk is, a tiszti orvosi vizsgálatot 
magyar diplomától tévén függővé. De hol fogjuk a hazakerülő, vagy 
itthon maradó orvosnövendékeket kiképezni ? Igaza van a szerzőnek, 
hogy orvosaink kiképzése új argumentum a harmadik egyetem mellett, 
s nem kicsinyeljük ennek az okadatnak a súlyát. A kérdésnek ez a 
gyakorlati oldala talán inkább meg fogja győzni politikusainkat, a kik 
kézzelfogható tényeket szeretnek. Mi nekünk azonban mindez okok 
csak corrolariumai a főoknak. Vagy talán azt hiszik, hogy ha valami 
a magyar cultura, a magyar tudomány szempontjából fontos, annak 
nincsen száz meg száz gyakorlati következménye? Talán a világon 
kívül álló dolog a tudomány s nem ennek a világnak legnagyobb hajtő 
ereje ?

A szerző azonban a nagy dolgok mellett nem feledkezik meg a 
kisebbekről sem. Kiemeli, hogy a létesítendő egyetem fontossága épen- 
séggel nem függ a hallgatók számától s utal rá, hogy a kolozsvári 
egyetemnek mennyit köszönhetünk tanári succrescentia dolgában. 
Kifejti, mily kevés értelme van annak, hogy a fiatal tanárok mind 
Budapestre kívánkoznak. «Egész szellemi életünk egészséges fejlődése 
szempontjából okvetetlenül szükségesnek tartom, hogy ne csak a főváros
ban levő szellemi központok gyarapíttassanak, hanem mielőbb létesít-
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tessék — a kolozsvárin kívül — egy új góczpont a vidéken, a fel
sőbb oktatás és tudományos működés számára.»

III. Az aggodalmak. Az aggodalmak közt bizonyára a leg
komolyabb, hogy nem rendelkezünk ez idő szerint elegendő egyetemi 
tanárnak való tudóssal. Tudva van, hogy a kolozsvári egyetemen is 
ép most a tanszékek egész sora üresen áll s a kiírt pályázatok jófor
mán eredmény nélkül maradtak. Nagyon érthető tehát, hogy oly férfiú, 
mint Eötvös Loránd br., a ki személyesen ismeri a rendelkezésre álló 
erők legtöbbjét, komor aggodalommal tekint abba a jövőbe, melyben 
még egy egyetem tanszékei betöltésének gondja fog reá nehezedni. De 
azért ő is tudja, hogy, mint Berzeviczy mondja, itt egy oly circulus vitiosusba 
kerültünk, a melyből «nincs más kibontakozás, mint a megvalósítás 
bátor megpróbálása». A kik a szakemberek csekély számával argumen
tálnak, azoknak azt kell felelni, hogy a mig nincs harmadik egyete
münk, nem is lehetnek szakembereink, tehát bízni kell a magyar 
szellemi élet fejlődésébe, abba, hogy a harmadik egyetem részint meg
találja, részint pedig majd neveli magának a maga tanárait. Mikor a 
kolozsvári egyetemet csináltuk, se volt bő készlet a kinevezendő s ki
nevezhető tanárokban. Berzeviczy nem feledkezik meg róla, hogy a 
phil. kar számára jeles középiskolai tanárok állnak rendelkezésre. A 
budapesti egyetemnek a középiskola adta Beöthy, Kondor, Heinrich, 
Schölts, Fröhlich, Bauer és Hegedűs István rendes tanárokat! 
A budapesti phil. kari magántanárok közt pedig 23 tényleges közép
iskolai tanárt találunk! Berzeviczy továbbá névleg fölsorolja azoknak 
a férfiaknak egy részét, kiket, mert nem kaptak alkalmazást itthon a 
külföldre mentek, a hol ma elsőrangú tekintélyek. S hányán kallódtak 
el itthon!

Még kevesebbet ér az a kifogás, hogy nincs elegendő pénzünk 
új egyetemre, főkép, mikor a meglevők számára is, hiányaik pótlására 
még nagyon sokat kell költenünk. De szükséges cultural kiadásokra 
kell, hogy pénzünk legyen, ha pedig arra az időre várunk, mikor a 
meglévő egyetemek egészen készek lesznek, akkor soha sem érjük 
meg a harmadik egyetemet, mert a tudományos élet haladásának mi
voltából ered, hogy folyton új szükségletek támadnak. A szerző éles 
kritikával bonczolja azt a tetszetős argumentumot, hogy előbbre való 
a népnevelés, melyre még milliókat kellene költenünk.

IV. A felekezeti egyetem. A könyv egyik legbecsesebb fejezete, 
mely a debreczeni prot. egyetem fölállítását czélzó mozgalomnál fogva 
nagyon actuális is. Fontos, a mit e kérdés közjogi oldaláról mond, 
hogy t. i. a protestánsoknak kétségkívül joguk van egyetemet állítani, 
de e jog érvényesítése, mert tartalma eddigelé egészen határozatlan, 
előzetes törvényhozási intézkedést tételez föl; de még érdekesebb, hogy 
a jogi kérdést mellőzve, mikép vélekedik a felállítandó debreczeni 
egyetemről. Kimutatja, hogy az eddig gyűjtött összegek távolról sem 
elegendők egy egyetemnek — orvosi kar nélkül való —■■; fölállítására;
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figyelmeztet rá, hogy a debreczeni protestáns egyetem példájára bizo
nyára kath. egyetem is fog létesülni.

«Kivánatos-е tudományos szempontból, kivánatos-e politikai szem
pontból. hogy ebben a nemzetiségileg, társadalmilag úgyis annyira széttagolt 
politikailag még eléggé össze nem forrt országban immár a tudományba is 
belévitessék a felekezeti s eló'bb-utóbb a nemzetiségi particularismus ? hogy 
akkor, a mikor minden jel a vallásosság hanyatlására s csak a felekezeti 
szellem eró'sbödésére mutat, akkor még egyetemek alakjában is újabb várak 
építtessenek e felekezeti szellem s vele a széthúzó törekvések, a szellemi 
elkülönülés, az inkább hatalmi érdekekért, mint tudományos igazságokért vívott 
meddő szellemi harcz számára ?»

«Ezeket a kérdéseket annál kevésbbé habozok teljes nyíltságai állítani 
oda és hívni fel rájok a felkezeti egyetem pártolóinak figyelmét, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy a felekezeti egyetem eszméjének eddigi terjesz
tése a legtisztább hazafias intentiókból indult ki s ép ezért hihetem azt is, 
hogy pártolói másoknak ugyanily hazafias érzület által sugalt aggályait el- 
fogulatlanúl fogják mérlegelni.»

«Ezen aggályaim alapján ajánlanám a debreczeni protestáns egyetem 
tervezőinak jóakaratú megfontolásába, vájjon nem volna-e jobb jelenlegi fő
iskolájuk keretében maradva jogakadémiájuk fejlesztése mellett esetleg a 
philosophiai szakok számára is egy akadémiát létesíteni, mely tanárjelöltjeiket 
néhány éven át képezhetné ? vagy valamelyik egyetem mellett egy internátust 
állítani fel tanárjelöltjeik számára, a hol egyházi felügyelet és vezetés alatt 
állhatnának ?» (79—80 1.).

V. A keresztülvitel. Itt először a hely kérdése fontos. A szerző 
nézete szerint Pozsonyban az egyetem kedvezőbb talajt találna, ezen
kívül ott az egyetem létesítése legkönnyebben és leggyorsabban is 
volna eszközölhető. Szegeden pedig egy második műegyetem, esetleg 
gazdasági szakoktatással is kapcsolatban volna állítandó. Különben ki
jelenti, hogy az egyetem létesítését oly fontosnak tartja, hogy inkább 
belenyugszik bármely megoldási módozatba, mint sem abba, hogy a 
kérdés e miatt tovább is megoldatlan maradjon. Továbbá fejtegeti a 
theologiai kar kérdését, és rövidlátónak tartja azt a felfogást, mely a 
papképzést az egyetemtől távol akarja tartani. A budapesti egyetemen 
azért meghagyandónak véli a kath. theol. kart, a kolozsvári egyetemen 
egyesült, ill. prot. theologiai facultas volna felállítandó, a harmadik 
egyetem egyelőre theol. kar nélkül volna létesíthető, később azonban 
az is kath. theol. karral volna kiegészítendő. Mindkét gör. kel. egy
házra nézve a theol. kar létesítése a távolabbi jövő feladata. A jogi 
akadémiák száma apasztandó, helyzetük a jogi államvizsgálatok ügyé
ben nem rég benyújott törvényjavaslat értelmében tisztázandó; esetleg 
bölcsészeti karral kiegészítendők. A költségeket körülbelül 300.000 fo
rintra teszi.

Művét azzal a fölszólítással végzi a szerző, hogy a kormány s 
a törvényhozás a millennium idejére a harmadik egyetem ügyét leg
alább az elhatározás stádiumáig érlelné meg, esetleg alapjának letevé
sével emelje ez ünnepély fényét. Mi a magunk részéről lehetetlennek 
hiszszük, hogy a millenniumi ünnepélyekből ez a mozzanat hiányoz
zék ! Eötvös Loránd br. aggodalmai bizonyára igen jogosultak; de ő
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sem szabhat a harmadik egyetem létesítésének négy-öt évnél messzebb 
határt; ha pedig 1896-ban meghozzuk a harmadik egyetemre vonat
kozó törvényt, 1898—99. előtt nem nem nyilhatik meg az első tan
folyam és bizonyára ez a négy év nem sok a szükséges előmunkálatok 
és előkészítések megtételére. Berzeviczynek pedig nagy hálával tarto
zunk, hogy munkájával az ügy felfogását helyes mederbe terelte, 
fejlődését siettette és előbbre vitte. A. B.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A budapesti szakosztályokból.
(Dr. Lechner László: Reform-mozgalmak az amerikai közép

iskolákban.)

Azok a kevesen, a kik dr. Lechner felolvasására eljöttek, igen 
élvezetes estét töltöttek együtt. Hallottak olyan középiskolákról, a me
lyek két (!) egész hat év alatt látják el a tanulókat az egyetemre 
szükséges összes tudnivalóval; olyan gymnasiumokról (classical schools) 
és reáliskolákról (scientific schools), a hol egy-három tanerő elégséges 
a tanulóknak az ismeretek minden ágában való kiképzésére. Értesültek 
továbbá arról is, hogy az Oczeánon túl nincs érettségi vizsgálat, hanem 
az egyetem maga határozza meg egy külön felvételi vizsgálaton, hasz
nát veheti-e a jelentkezőknek, vagy sem ? — És meggyőződhettek 
arról is, hogy a yankeek milyen chauvinista angolok: heti kilencz órá
ban tanítják az angolt, holott nálunk a magyar nyelvre nézve beérjük 
ez óraszám felével, még az idegen ajkú vidékeken is. Egy szóval a 
felolvasás elejétől végig érdekes, sok részben tanulságos is volt. Ilyen 
tanulságos volt egyebek közt a latin és görög nyelv oktatásában az a 
követelmény, a mit az amerikaiak «reading and understanding at sight»- 
nek neveznek: valamely szövegnek készület nélkül való olvasása és 
megértése. Szintily tanulságos, hogy náluk a természetrajz tanítása egy 
physiologiai és hygienei folyammal záródik, a melyet nálunk is elvégez
hetne a természetrajzzal szerves összefüggésben a bejáró orvos helyett 
az illető szaktanár, — kétségkívül nagyobb methodikai ügyességgel, s 
jobb alkalmazkodással az általa ismert tanulók felfogásához és elő
ismereteihez.

De nem akarjuk túlságos hosszúra nyújtani jelentésünket; adjuk 
az ülés jegyzőkönyvét.

* *
*



Jegyzőkönyv a  budapesti ta n á r i kör I. sza ko sztá lyá n a k  1894. deczem- 
ber 3-án tartott üléséről.

Előadó: dr. Leehner László. Tárgy: R eform -m ozgalm ak a z észak
am erika i középiskolákban.

Elnök: Varga  Ottó, jegyző: F est Aladár. Jelen voltak: Gerecze Péter dr., 
K em ény  Ferencz. R a jn er  Ferencz, R e i f  Jakab, Szerém y Alajos, Tiber Ágost. 
T öreky  Gábor.

Előadó előre bocsátja, hogy adatait a washingtoni kormánytól sze
rezte be, mely a legnagyobb előzékenységgel bocsátotta rendelkezésére az 
Egyesült Államok közoktatásügyi kormánya által a középiskolai oktatás 
ügyében kiküldött reform-bizottság jelentését. Ezután felolvassa értekezését.

Az elnök köszönetét mond a felolvasónak. K em ény  Ferencz a jelen
levő tagok nevében kifejezést ad azon óhajnak, hogy az értekezés egész 
terjedelmében megjelenjék a Közlönyben. Továbbá igen kívánatosnak mondja, 
hogy az előadó példájára a Tanáregyesület saját könyvtára számára meg
szerezze a különböző állam ok közokta tási k o rm á n ya in a k  h iva ta los k ia d 
vá n ya it. Az ülés elhatározza, hogy e figyelemreméltó kívánalmat a választ
mány figyelmébe ajánlja annyival is inkább, mert nálunk ez ideig egy 
hasonló, az összes tanügyi hivatalos kiadványokat magában foglaló könyv
tár megalapítására nézve még semmiféle gondoskodás nem történt.

F est A la d á r , a szakosztály jegyzője.

VEGYESEK.
Királyi kitüntetések. A «Nemzet» értesülése szerint a király ő felsége 

dr. N ém eth  A n ta l győri tankerületi főigazgatónak magyar nemességet ado
mányozott, bejcz eló'névvel. — A király ő felsége dr. Salzbauer János kegyes
rendi áldozó-papnak, kolozsvári főgymn. r. és egyetemi rk. tanárnak a köz
oktatás és különösen a nevelés terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét adományozta.

Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a f. évi 
szeptember havában Szegeden tarott kerületi tornaverseny rendezése körül 
kifejtett működésökcrt elismerő köszönetét fejezte ki Szeged sz. kir. város 
közönségének, dr. P la tz  Bonifácz kir. tankerületi főigazatónak, M a g ya r  Gábor 
főgymnasiumi igazgatónak és Csonka Ferencz főreáliskolai tanárnak.

Az ifjúsági lapok mai szegényes állásáról figyelemre méltó felszólalást 
kaptunk. Kezdi azon a panaszon, hogy a serdültebb ifjúság számára való 
lapunk tulajdonképen nincs is. Legalább olyan nincs, mely minden tekintet
ben megfelelne, s melyet ép oly megnyugvással adhatnánk nagyobbacska 
gyermekeink kezébe, mint a hogy odaadjuk a «Kis Lap»-ot vagy ifjabb társát 
az «Én Ujságom»-at apróságainknak. Szinte csodálatos, hogy ennek a gyümöl
csöző térnek mind ez ideig nem akadt igazán hivatott s ambitiosus apostola. 
Ezt hangoztatván, korántsem feledkezünk meg D o lin a y  Gyuláról s az ő 
«Hasznos mulattató «-járói. De ha tárgyilagosan igazságosak akarunk lenni, 
ebben alig találunk egyéb megdicsérni valót, mint azt a szívós kitartást, 
melylyel magát fentartani képes, meg azt, hogy ha sok hasznot nem is 
tesz a nevelő oktatásnak, legalább nem is igen árt egyébbel, mint történelmi 
képeinek ízléstelenségeivel. Ámbátor az a szívóság talán kissé válogatósabb 
is lehetne az eszközökben s legalább negative (a kiadások csökkenésével) 
több anyagi hasznot is biztosítana, ha nekünk tanároknak s igazgatóknak 
nem szerezne annyi alkalmatlanságot. Mert az talán mégis sok egy kissé, 
a mennyire elhalmoznak a kiosztandó lappéldányok százaival s az ismétlődő
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hazafias ízű felszólásokkal, meg az ügynök unszoló látogatásaival, hogy ne 
is szóljunk a tanulóknak czímzett felszólításokról. Higyje el nekünk, mind
ezeknél sokkal sikeresebb reklám volna egy elevenen, paedagogiai érzékkel 
s neveló'i judiciummal szerkesztett évfolyam! Sajnosán látjuk, hogy ezt 
nem találjuk mind együtt a «Tanulók Lapjáéban sem, a melyre pedig 
tapasztalt tanári eró' vállalkozott. Ismerjük ugyan s méltányoljuk is a kezdet 
nehézségeit, de az újabb számok után is tartunk tőle, hogy dr. Bupp Kornél 
szerkesztő szegényesebb eszközökkel rendelkezik, semhogy ambitiosus s héza
got pótlandó vállalatát szerencsés dűlőre vezethetné. S nem volna semmi ked
vünk vele haladni azon az úton sem, a melyen ő keresi az anyagi erősödés 
segítségét. Nem helyeselhetjük, hogy az «Értesítő>-kből kikeresi a jobb tanuló
kat s levelet ír nekik, hízelgő szóval buzdítván őket előfizetők gyűjtésére. 
Nem. Addig, míg szellemi s anyagi erő nem szövetkeznek s addig, míg a 
kezdő lap ilyen eszközökre nem szorul: mi nem várunk haladást e téren s 
nem remélhetünk sikert.

A Közoktatási Tanács feloszlatása. Azt beszélik, hogy a Közoktatási 
Tanács még e hó folyamán feloszlik, illetőleg, hogy a közokt. minister fel
oszlatja, és azután új alapon, új szervezettel újra alkotja. Ez újjászervezés 
módjáról közelebbit még nem tudnak. De mondják, hogy végre-valahára 
megszabadul a tanács is, megszabadul a magyar középiskola is, a hivatalos 
tankönyvbirálat nyűgétől. Olvasóink még emlékeznek rá, hogy midőn a 
közokt. tanács nem rég foglalkozott a tankönyvbirálat kérdésével, a közép
iskolai tankönyvbirálat fentartását az illető bizottságban csak kevés többség
gel határozták el. A ministeriumbeli középiskolai előadó akkor határozottan 
állást foglalt a hivatalos engedélyezés ellen! A hír örvendetes meglepetést 
keltett a budapesti tanári körökben, de nem tudjuk, vájjon nem «a kívánság 
szűlte-e ?» Tudva van különben, hogy Eötvös Loránd br. épenséggel nem volt 
barátja a Tanács mostani szervezetének.

A pozsonyi lyceum új épületet kap. A gazdag evang. egyház nagy 
telket vásárolt a Stefánia-úton s ott nagy palotát építtet a népes ág. ev. 
gymnasium számára. Mint a P. N. írja. az új lyceumi épület körül egész 
sor bérházat és nyaralót is építtet az egyház s a közeli ev. kórházat is át
alakíttatja bérházzá.

A csurgói gymn. épület tervére a belső-somogyi ref. egyházmegye annak 
idején pályázatot hirdetett. A díjat Bálint Gyula budapesti fiatal építész 
nyerte meg. Az új épület költsége 70.000 frt.

A hajdú-nánási ref. gymnasium szintén államsegélyért folyamodik. A 
ref. konvent azt határozta, hogy a kérést ajánlani fogja.

Erkölcsi veszedelem. Magyarország nem hiába a szabadság hazája. 
Nálunk sok mindent meg szabad tenni, az mit a speculátió jónak lát, a 
nélkül hogy tiltó beavatkozástól kellene tartani. Talán mi sem illustrálhatná 
ezt jobban, mint a mi budapesti antiquariusaink példája. Tudjuk, látjuk évek 
sora óta, hogy ezek az üzletek kevés kivétellel sehogy sem tudnak a kül
földi niveaura emelkedni s hogy igen kevés kivétellel alig tudnak valami 
szolgálatot teljesíteni a tudományos érdekeknek, de azért egyre szaporodnak 
— valóságos erkölcsi veszedelméül az ifjúságnak. Nemrégiben végre elértünk 
annyit, hogy a rendőrség eltiltotta az antiquariusi kirakatokból az erkölcs
rontó iratok legnyersebb termékeit, de azért fölös számmal csalogatják a ser
dülő ifjakat még ma is a pikáns olvasmányok, melyek közt az «Önmegóvás»
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a «Mézeshetek», a «Szerelmeseknek való tanácsok» stb. talán még nem is 
a legveszedelmesebbek. De ez csak egyik útja az erkölcsrontásnak s ez ellen 
legalább orvosság is van, ha szülők és nevelők kellőleg ellenőrizni tudják 
az ifjak olvasmányát. Van azonban ennél rosszabb is, a mi bennünket, az 
iskola embereit legközelebbről érdekel s a mivel nekünk legtöbb gondot 
okoznak. Az, hogy a sok kis antiquarius üzlet legtöbbje valóságos orgazda
ságot űz s valósággal csábíjta a lopásra a gyöngébb jellemet, míg a köny- 
nyelműbb résznek szinte alkalmat ad a vétkes pénzszerzésre. Mert meg
vesznek a tanulótól minden könyvet, a mit oda hoz s csak azt nézik, hogy 
potom áron megkapják. Nemcsak azzal nem törődnek, hogy a gyermek
emberek jogtalanul adják el könyveiket, melyekre az iskolában szükségük 
van ; de szemet hunynak még olyankor is, mikor világos a lopott jószág 
gyanúja. Nincs a fővárosban az az iskola, a melyben egy év alatt unostig 
ne ismétlődnék, hogy egy-egy könyv vagy taneszköz elvesz; s nem épen 
ritka az az eset sem, hogy a vesztes a maga névirásos könyvét megtalálja 
s vissza kénytelen váltani a közeli antiquariustól. Az évenkint lopott s az 
antiquariusnak eladott könyvek száma bizonyára meghaladja az ezret! Osztály- 
főnöki teendői közé bizonyára megesett már máson is, a mit e sorok Írója ismé
telve tapasztalt: hogy az antiquarius ilyen esetekben nem akar emlékezni, hogy 
kitől vagy legalább milyenforma tanulótól vette azt a könyvet. Sőt van eset, hogy 
arra sem emlékszik, a mit a gyanúba fogott tanuló már beismert: hogy járt az 
üzletben. Ilyenformán aztán sokszor büntetlenül terjednek az apró tolvajlások. 
Az iskola ezzel szemben tehetetlen. De vájjon igazán nem volna ellene 
segítség? Vájjon az ifjúság erkölcsének védelme nem volna elég fontos arra, 
hogy hatósági intézkedés történjék? Vájjon sértené-e a közszabadságot, ha 
épen a közoktatási kormány kezdeményére rendőrileg kimondatnék, hogy az 
antiquariusnak nem szabad bizonyos koron alul levőtől könyvet vásárolni ?" 
Hiszen, a gyermeknek nincs tulajdona, mely fölött maga szabadon rendelkez
hetnék ; s ha a szülő vagy gyám akarná az eladást: vájjon nem végeztet
hetné mással, mint a gyermekkel ? Részünkről a kérdést elég fontosnak 
tartjuk arra, hogy méltó tárgya lehessen a ministeri figyelemnek is.

Verne Gyula összes munkái jelennek meg olcsóbb és egyedül jogosított 
képes kiadásban a F ra n k lin -T á rsu la tn á l. A vállalat három hetenkint meg
jelenő 20 Teros füzetekben indul meg. Verne régi ismerőse már a magyar 
közönségnek, különösen az ifjúságnak. Jól mondja a kiadó ajánlatában: 
«Nem szorul dicséretre Verne Gyula az ifjúság előtt. Nem egy munkája ked
ves ismerőse neki. Elragadtatással barangol a Verne mesélte kalandok világá
ban s rajong e nagy festő káprázatos leíraiásért. S a merre megyünk vele, a 
hová követjük őt, lépten-nyomon a mulatság mellett ott a tanulság. A fizika 
törvényei, a földrajz, a természettudományok, a techika eredményei, a tör
ténelem tanulságai, mind-mind mulatva lesznek a mieink. Nincs író, ki 
méltó versenytársa lehetne ebben Verne Gyulának.» — Az első füzet színes 
borítékban megjelent s minden hazai könyvkereskedésben kapható, de meg
rendelhető a Franklin-társulatnál Budapesten is.

Az oszrák-magyar monarchia képben és írásban. Megjelent M a g ya r-  
ország IV. kötetének 10. füzete, mely Tolna- és Somogymegyét ismerteti, 
mind a két czikk B a k sa y  Sándor mesteri tollából. Tiz szép képpel, Vágó  
Páltól, TJjváry Ignácztól, F eszty  Árpádtól, D örre Tivadartól, K im nach  
Lászlótól stb. Nem kell külön említenünk, hogy az iskola szempontjából is 
megbecsülhetetlen ez az óriási mű.

«Középiskolai Mathematikai Lapok», megjelenik minden hó 1-én július 
és augusztus kivételével Győrött, szerkeszti Arany Dániel, előfizetési ára 
egy évre 4 korona. — E folyóiratnak a jelen tanév elején megindult máso
dik évfolyamából 3 füzet jelent meg eddig. E füzetek tartalmaznak közép
iskolai tanulók számára megoldásra kitűzött feladatokat a középiskolai
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mathematikai tananyag minden ágából és e feladatoknak legnagyobbrészt 
tanulóktól beküldött megoldásait. A 3-ik füzetben Schey Lipót és Maksay 
Zsigmond tanár urak közölnek egy-egy kisebb czikket. Állandó rovatban 
közli a szerkesztő a múlt tanévben tartott érettségi vizsgálatok tételeit. 
E rovatra vonatkozólag, tekintettel a folyóirat czéljára. azt a megszorítást 
ajánlanók, hogy csak az igazán tanulságos feladatok kerüljenek belé. 
A «Középiskolai Mathematikai Lapok» melléklete a «Metresis» czímű lap. 
melynek külön előfizetési ára 2 korona. Ennek czélja mathematikai olvas
mányt és feladatokat szolgáltatni olyanoknak, kik a középiskolát már be
fejezték.

Dr. Krumme Vilmos f. A Berlinben megjelenő «Z e itsch rift fü r  die R eform  
d er  höheren S chu len» legújabb (6.) számában a folyóirat szerkesztője, dr. L ange  
Frigyes méltó czikket szentel a július 9-én váratlanul elhunyt és művei s 
működése révén nálunk is ösmert dr. K rum m e  Vilmosnak, a braunschweigi 
főreáliskola igazgatójának. Benne a német reformerek egyik oszlopos, leg
régibb s igen tekintélyes tagjukat veszítették e l; személyes ismerőse és híve 
volt ő O stendorfnak, ki először pendítette meg azon reformeszmét, hogy az 
idegen-nyelvi tanítást a francziával kellene megkezdeni. Nagy szolgálatokat 
tett az ügynek főleg azzal, hogy a reformtörekvéseket egészében, mondhatnék 
nemzetközi szempontból tekintette át s mindenütt a mozgalom vezetőivel 
állott összeköttetésben. Egyik, alig nehány év előtt megjelent, ilynemű mun
kájában részletesen és hitelesen emlékezett meg az egységes iskola ügyében 
hazánkban lefolyt mozgalmakról is. A «Pädagogisches A rch iv» -nek volt rég
óta elismert tekintélyű szerkesztője, írt tankönyveket a physikáról, elemző 
mértanról, stb. és nagyszámú becses értekezést. Egyik tanára: a neves 
dr. Viereck búcsúztatójában az elhunytat, mint példás elöljárót magasztalja, 
ki nemcsak tanártársainak volt ritka jóakarója, de őszinte meleg barátja a 
reá bízott tanuló-ifjúságnak is. Említésre méltó, hogy Krumme, ki mint 
vagyontalan szülők gyermeke 1833-ban született s 1876 óta működött a 
braunschweigi reáliskolában, Falk minister által még a hetvenes évek elején, 
mint osztályfőnök (Vortragender Rath) a ministeriumba hívatott meg, a mit 
ő azonban nem fogadott el. mert független állásában az ügynek jobb szol
gálatokat vélt tehetni. Később e negatív elhatározását megbánta.

Ösztöndíj-pályázat. Az 1894/95. tanév kezdetétől a < Lubringi i f j .  Z r in szk y  
L á sz ló -féle évi 150 frtos ösztöndíj állomás töltendő be. Ez ösztöndíj állomásra 
első sorban valamely budapesti gymnasium ba járó s az alapító rokonságából 
származó tanulók, ilyenek nem léte esetében pedig más budapesti gymnasiumi 
szegény sorsú szorgalmas és jó magaviseletű tanulók tarthatnak igényt. — 
Az erdélyi k in cs tá ri 60 frtos ösztöndíjak közül az 1894/95. tanév kezdetétől 
két állomás töltendő be, melyekre erdélyi róm. kath. vallású szegénysorsú 
és jeles előmenetelő középiskolai tanulók tarthatnak igényt.

Meghívó. A vá la sztm á n y  1894. deczember 10-én, hétfőn d. u. 5 órakor 
rendes ülést tart. Tárgy: hivatalos jelentések.
B*~ Lapunk mai számához a Franklin-Társulat «Irodalmi Értesítője» mellékelve 

van, melyre olvasóink szíves figyelmét bátorkodunk felhívni.

Tartalom : Ev. ref. tanár. E g y  cá lv in is ta  tanártól. — Tételek és kérdések az 
igazgatói értekezletek számára. K em én y  Ferencztől. — A kerületi torna
versenyekről. Dr. Gerevich Emiltől. — ism er te tések : Dr. B erzeviczy  Albert 
«Közművelődésünk és a harmadik egyetem». A . В.-tói. — E gyesü le ti 
élet. — Vegyesek.
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VII. kér. E rzsébet-körút 9—11. Alexaildei'Bernát V. kér. állam i főreáliskola.

A KÖZÉPISKOLÁK 1893/4-BEN.

A közokt. minister ezidei jelentésének a középiskolákról szóló része 
talán még érdekesebb és tanulságosabb, mint az előbbiek. A mennyire 
a statistika fonalán lehetséges, hű képét adja az állapotoknak és a 
külföldi adatokkal való összevetés útján biztosabb ítéletnek is veti alap
já t; ezzel kapcsolatban directivát ád a legközelebbi teendőkre. A «be
vezetés» pedig a statistika szempontjain fölül is emelkedik; élesen 
rámutat középiskolai oktatásunk két legactualisabb momentumára, arra, 
hogy középiskoláink száma elégtelen és hogy a tanárhiány mind 
fenyegetőbb módon nyilvánul. Mi legelőször is az e két pontra vonat
kozó adatokat akarjuk csoportosítani.

I Középiskoláink száma. A lefolyt tanévben 184 középiskolánk 
volt, két nyilv. joggal föl nem ruházott gymn. nem számítva; 151 gymn. 
és 33 reáliskola. Új ezek közt a szentgotthárdi gymn. E szám meg
ítélésénél sokféle szempontot kell tekintetbe vennünk.

Ha e számnak a területhez való viszonyát tekintjük, azt találjuk, 
hogy 1520 négyszög kilométerre jut egy középiskola. A jelentés gon
dosan összehasonlítja ez eredményt más országok ebbeli viszonyaival, 
így Ausztriában már 1177 km2-re jut egy középiskola, Poroszország
ban 697-re, Németországban 631-re, Württembergben 210-re. De ezt 
az eredményt várhattuk. A mely országokban nagyobb a városi lakos
ság, ott több középiskolai tanuló van s több középiskola is. Nálunk 
82.350 lakosra jut egy középiskola, Ausztriában 93.708 lakosra 
(Ausztria nem «egy» ország e tekintetben), de már Poroszországban 
59.900 lakosra, egész Németországban 57.700 lakosra, Württemberg
ben 22.400 lakosra. Ha pedig országunkat hét részre osztjuk, mint 
az orsz. stat. hivatal szokta, azt találjuk, hogy pl. «a Duna balpartján» 
1340 km2-re, 75.200 lakosra jut egy középiskola, az erdélyi részek
ben pedig 1550 km2-re és 62.540 lakosra; ellenben a Tisza-Maros 
szögén 3444 km3-re és 190.759 lakosra jut egy középiskola. A jelentés 
azután még egy szempontból nézi a viszonyokat, hogy mely városok
ban van, melyekben nincs középiskola. Kitűnik, hogy 27 középiskolánk oly
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városokban van, melyekben a lakosság száma 5000-en alul van ; 5000—
10.000 lakosságú városunk van 193; ezek közt csak 37-nek van 
középiskolája; 10.000— 15 000 lakosságú városunk van 48 ; 19-nek 
van középiskolája; 15.000—-20 000 lakosságú városunk van 13 ; 8-ban 
van középiskola; 25.000— 30.000 lakosságú városunk van 9; egyben 
nincs középiskola (Czegléd); 30.000 lakosnál több van 18 városban; 
egyben nincs középiskola (Makó). Összesen 128 helyen volt közép
iskolánk ; e helyeken pedig 2,438.332-en laktak. Még egy szempont. 
Gvmn., reáliskola és polgáriskola volt mindössze hét helyen, Budapest,. 
Kassa, Arad, Nagyvárad, Szeged, Pozsony, Temesvár ; gymn. és reál
iskola még 13 helyen; gymn és polgáriskola még 19 helyen; csupán 
gymn. 82 helyen, csupán reáliskola 7 helyen. A tízezret meghaladó 
39 város közül, melynek nincs középiskolája, 10-nek legalább polg. 
iskolája van.

Ezekre a számokra vonatkozólag azonban a bevezetés igen helye
sen mondja: «A területi és lakossági arányszámok még nem absolut 
mértékei a középiskolai szükségletnek. Történeti fejlődés, már meglevő 
culturalis viszonyok, a lakosság foglalkozása, hivatalok elhelyezése, 
egyházi érdekek, vagyonossági viszonyok mind befolyással vannak a 
szóban forgó szükségletnél». Tudva van, hogy városaink nagy része 
nem igazi város s nem is igen érezte a középiskola hiányát, Rozsnyón 
(48 i 2 lakos) van kath. és ág. ev. főgymn. vallási viszonyoknál fogva. 
Lőcse (6318 lakos) el bír tartani főgymn. és főreáliskolát. Sopronnak 
négy középiskolája van, Czeglédnek egy sincs, pedig a lakosság száma 
egyforma, csakhogy az utóbbi földmívelő város. De ép ebből látjuk, 
hogy erős fejlődés várakozik reánk, mert culturai viszonyaink folyton 
haladnak. A bevezetés is említi, hogy a Maros-Szögnek középiskolát 
kell adni, valószínűleg Karánsebesen. Zalaegerszeggel és Makóval már 
egyességre is jutott a ministerium egy-egy gymn. felállítása érdekében, 
Szegzárd városával tárgyalások vannak folyamatban, Balassagyarmat is 
kér középiskolát.

Az eddigi fejlődés is figyelemreméltó. 1867-ben volt 164 közép
iskolánk; 27 év óta tehát húsz új középiskola keletkezett (12 reál
iskola, 8 gymn.). Még fonlosabb, hogy a kormány főleg 1883 óta 
czéltudalosan fejleszti a csonka középiskolákat. Akkor 103 teljes és 
75 csonka középiskolánk volt. A bevezetés paed. szempontokból szól 
a dologhoz. A csonka középiskola csak fél munkát végezhet, nem 
látja czélja megvalósulását; a tanári kar kicsiny, nem fejlődhetik benne 
tudományos és paedagogiai élet. (A teljes középiskolákban, ha jelenleg 
a viszonyok sok helyütt szomorúak is, de meg van a lehetőség a 
viszonyok jobbrafordultára.) Egy új szempontot is hangoztat a beveze
tés. A csonka középiskolákat, mert nem fejezhetik be itt tanulmányai
kat, a vidéki tanulók nem szívesen keresik föl, a mi az iskolák foly
ton növekedő zsúfoltságánál fogva is nagy baj. 1883 óta 24 csonka 
középiskolát egészítettek ki. A részletes kimutatásból megtudjuk, hogy
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jelenleg 126 részint már is teljes (121), részint teljesedő középiskolánk 
van, a tanárképző gymn., mint kivételes szervezetűt nem számítva. 
A viszony tehát nagyon javult, de Ausztria még e tekintetben előttünk 
jár. Nálunk 69°/0 teljes, Ausztriában 80.2%.

II. Tanulók száma. Az idei jelentéssel kapcsolatban teljes biz
tossággal constatálhatjuk azt a fontos tényt, hogy középiskolai tanulóink 
száma erősen gyarapodik s egy oly áramlat indult meg, mely, úgy 
látszik, még távolról sem érte el erejének maximumát. Az 1893,94. tan
évben 51.228 tanuló iratkozott be. E számot a következő adatok vilá
gítják meg. Még 1890-ben csak 43.670 tanulónk volt; ekkor áll be 
a nagy fordulat. Négy év alatt a gyarapodás 7558! Az utolsó évben 
2174. Érdekes a hullámzás 1867 óta. Akkor volt 36.569 tanuló; 
1869-ben 38.138. Akkor kezdődik a csökkenés, mely eltart 1876-ig. 
Innét kezdve lassú emelkedés. 1881-ben körülbelül ott vagyunk, a hol 
1869-ben voltunk. Innét kezdve ismét lassú emelkedés, mely 1885 
óta állandó, de 1890-ig csekély. Onnét kezdve mostanig rohamos. 
S ha közgazdasági föllendülésünkre, az administratio, az ipar, a keres
kedelem, a tudomány folyton nagyobbodó szükségleteire gondolunk, 
további még rohamosabb emelkedésnek nézhetünk elébe. A modern 
Magyarország története tükröződik e számokban.

Jelenleg 10.000 lakosra jut nálunk 33 középiskolai tanuló, 
Ausztriában csak 32. De a hol Ausztriában a cultura intensiv, mint 
pl. Alsó-Ausziriában (Becs), ott 47 jut, Csehországban is 38; Porosz- 
országban is 38 (a latin nélküli reáliskolákat nem számítva), Wür- 
tembergben 41, Badenben 47 Hogy mit jelentenek e számok, abból 
láthatjuk, hogy még 6000 tanulóval több kellene, csak akkor érnők 
utói Csehországot. Olaszországban is az arányszám 33.

Hogy a tanulók számának e nagy emelkedése mindenfelé érezteti 
hatását, könnyű állátni. Az osztályok zsúfoltak. Még az év végén 61 közép
iskolai oszlályban volt 60 nál több tanuló. Pedig, ha valamikor a 
középiskolai törvényt revideáljuk, a módosítandó pontok egyik legelseje 
az a vészes meghatározás lesz, mely a maximumot minden osztályra, 
a legfelsőbbre is 60-ban állapította meg. Mit lehet addig tenni ? Pár
huzamos osztályokat állítani ? Ezeket ugyan folyton szaporítják. 1885-ben 
csak 53 párhuzamos osztály volt; 1888-ban 78; 1891-ben 88; 
1894-ben 119. A bevezetés említi, hogy most nyílt meg a Vili. k. 
gymn. és már is egy újabb fővárosi középiskola felállításának 
kérdésével kell foglalkozni. Nem lehetne-e a középiskolába nem való 
elemeket távol tartani tőle? Fájdalom, ezt a középisk. törvény, mely 
az I. osztályba fölvételt a népiskolai bizonyítványtól teszi függővé, 
lehetetlenné teszi. A jelentésnek van egy szakasza, mely a kimaradt 
tanulók számával foglalkozik, de a számokból nem kellő erővel s 
világossággal vonja le a tanulságot. E szakasz constatálja, hogy a be
iratkozott tanulók közűi 3357 maradt ki évközben, azaz 1000 közűi 65. 
Ausztriában ez arányszám csak 55, ott ugyanis fölvételi vizsgálat van.

16*
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Nálunk 1000 első osztálybeli tanuló közűi 100 tanuló marad ki, 
1000 másodoszt. tanuló közűi csak 64. Mégis azt mondja a jelentés, 
hogy a mi eljárásunk, t. i. a tanulót fölvenni, bíbelődni vele s aztán 
kimaradásra késztetni «elvileg még helyesebb volna, mint a fölvételi 
vizsgálat alapján történő visszautasítás; gyakorlati hátránya azonban 
az, hogy a tanév elején, tehát épen akkor, mikor a tanulóval leg
behatóbban kell egyénileg foglalkozni, sok oly tanuló van jelen, a ki 
a középiskolára még meg nem érett» (31. 1.). A mondat második 
része lerontja az elsőt, s a második rész igaz, nem az első. Minthogy, 
ha az osztályok zsúfoltak, lehetetlen a tanulókkal egyénileg foglalkozni, 
helytelen az az elv, hogy vegyük föl a tanulókat válogatás nélkül s 
azután távolítsuk el az oda nem valókat. A zsúfolt osztályban kevesebb 
sikert érünk el és esetleg szenvedni fog az ártatlan is a bűnössel, 
azaz, a kivel normalis osztályban valamire mehettünk volna, azt a 
zsúfoltban esetleg kénytelenek vagyunk elhanyagolni. A jelentés utal 
Olaszországra, a hol 1000 tanuló közűi «6 maradt ki, tehát több, 
mint nálunk. Örvendetes azonban, hogy nálunk a kimaradók száma 
csökken. Kilencz évvel ezelőtt az arányszám volt 95, hat évvel ez
előtt 77, három éve 69, az idén 65. Mindazonáltal az előbbi adatok
ból mi a gondos fölvételi vizsgálat mellett argumentálunk. Az elmélet 
ajánlja, a számok mellette szólnak.

III. A tanárhiány. A lefolyt tanévben középiskolánkban 3230 tanár 
és tanító tanított. A haladás 12 év óta a következő:

1882-ben volt 2421 tanár és tanító
1885-ben » 2678 » » »
1888-ban » 2913 »
1891-ben » 3084 » » »
1894-ben » 3230 » » »

Rendes tanár 1788, helyettes tanár 325, intézeti vallástanár 136, 
bejáró vallástanár 549, más tárgyat tanító bejáró 112, csupán tornát 
tanító 121, csupán rk. tárgyat tanító 199. Száz rendes tanárra jut 
18 helyettes, Ausztriában 30. Itt is érdekesen nyilvánul az osztályok 
zsúfoltsága. Nálunk 1000 tanulóra 44 tanár jut, hat évvel ezelőtt 
50 jutott, Ausztriában 52 jut, Poroszországban 67. Egy ily kis adat 
rendkívül tanulságos, néha többet ér, mint egy nagy enquéte.

Az áll. oklevéllel működő tanárok száma folyton nő, a mi 
nagyon természetes, 1889-ben volt 1087, 1894-ben 1321, de igen 
jellemző, hogy 1893— 94-re csak 15 volt a növekedés. A jövőben 
nagyobb gyarapodás remélhető, mert növekedett a kiosztott tanári 
oklevelek száma. A jelentés számítása szerint minden ezer működő 
rendes és helyettes tanárra jut 33 végzett tanárjelölt. (De az utolsó 
évben a főiskolai részben foglalt adatok szerint mindössze csak 62 tanári 
oklevél adatott ki, tehát 1000-re 29) Ausztriában az arányszám 39, 
Poroszországban 46. Pedig e két ország egyike sem áll mint mi egy 
intensivebb fejlődés kezdetén.
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Még fontosabb az az adat, hogy még három év előtt 175 hely. 
tanár működött oklevél nélkül, azaz a helyettesek 54'5% -a, az idén 
253 volt ilyen, azaz 79'2°/0. A baj a felekezeti iskolákban nagy, 
főleg némely szerzetesrendi gymnasiumban. Az autonom iskolákban e 
tekintetben haladás észlelhető, de a haladás tempója lassú.

Az is jellemző, hogy csak 41 próbaéves tanárunk volt, és majdnem 
csoda, hogy annyi van. A tanárjelölt, ha szakvizsgálatot tett, a legtöbb 
esetben azonnal kap alkalmazást, sőt kötéllel fogják. A ministernek az 
az intézkedése, hogy végzett jelöltek, ösztöndíj segítségével, még egy
két évig fognak tanulmányaiknak élhetni, nagy áldás.

A bevezetés a tanárhiányról sem feledkezik meg. Kifejti, hogy 
1883 óta a r. tanárok száma 1248-ról 1540-re emelkedett ugyan, de 
ez a növekedés (292) nem elég nagy. A következő tényezőkre kell 
gondolnunk: 1. A tanulók számának rendkívüli emelkedése új párhuza
mos osztályok és egész intézetek felállítását teszi szükségessé. 2. Azon
kívül most lépnek nyugdíjba azok a tanárok, kiket az 1860-iki válto
zás alkalmával oly tömegesen kineveztek. 3. Régebben a protestánsoknál 
a pap is tanárkodott, most az megszűnt. Tanárokat csak az állam 
képez, ill. képesít. 4. Az új tanári nyugdíjtörvény életbeléptetése után 
sok aut. felekezeti, közs. tanár is nyugdíjba megy majd. Mindez igen 
nagy szükségletet helyez kilátásba. A bevezetés megjegyzi, hogy nálunk 
a viszonyokat az iskolák felek, jellege is bonyolítja. Mert hiszen hétféle 
felekezeti iskolánk van, ha tehát pl. egy természetrajzi tanszék meg
üresedik, akkor nem elég, ha általában természetrajzi tanár áll rendel
kezésre, hanem többnyire meghatározott felekezetű tanárra van szükség, 
sőt minthogy idegen nyelvű középiskoláink is vannak (német, szerb, 
román), voltakép meghatározott nyelvű és felek, tanár kell. Az eredmény 
az, hogy kisebb felekezetek vagy más felek, tanárt alkalmaznak, a mi 
nem baj, vagy oklevél nélkülit.

Mindez adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy közép
iskoláink nagy extenziv fejlődés korszakát érik. Az ország nagy kultúrái 
haladása, az ipar, kereskedés, administratio, tudomány szükségletének 
emelkedése a középiskolai tanulók számát hatalmasan felszökieti. Ez 
áradat ellen alig emelhetünk gátakat, minthogy a fölvételi vizsgálat az
I. osztályban megszűnt. Tekintve az orvosokban, mérnökökben stb. 
való nagy hiányt, tekintve a tanultság nagy culturai jelentőségét, nem 
is kívánatos, hogy másnemű gátakat keressünk vagy kigondoljunk. 
Városaink városi jellegének élesebb kidomborodásával a középiskolák 
felállítására való törekvés is intensivebb lesz. Új középiskolákra lesz 
szükség, sok új párhuzamos osztályra, annál is inkább, mert a 60 
mint maximum soká fenn nem tartható már. Az egész középiskolai 
tanárság, az igazgatók, főigazgatók mind kívánják e szám alászállítását, 
főleg a felsőbb osztályokban. Mindezekhez hozzájárul, hogy a tanárok 
közt a rendes számnál többen lépnek majd a legközelebbi öt év alatt 
nyugdíjba.
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Miért nem teszik közzé a tanárok korának és szolgálati ide
jének fontos statistikáját?

Hogyan fogjuk e nagy szükségletet fedezni ? íme a legégetőbb 
középiskolai kérdés! Elég-e az a 30 rendkívüli ösztöndíj tanárjelöltek 
számára, mely az 1895-i költségvetésben szerepel? Ez magában véve 
semmi esetre sem elég. A tanári állást kell ismét kívánatossá tenni. 
De erró'l máskor. A többi adatok és viszonyok megbeszélése egy követ
kező' czikkre marad. A. B.

TÉTELEK ÉS KÉRDÉSEK AZ IGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEK
SZÁMÁRA.

II. Személyiek.

1. A szolgálati pragmatica és a fegyelmi szabályzatok sürgetése 
és megalkotása.

2. Főigazgatók. A főig.-i látogatások alkalmával és a főig.-i ügy
vitel terén tett tapasztalatok.

A főigazgatói állást illetőleg Köpesdy S. (1. Tanügyünk stb. Bpest Lam- 
pel 1882, а 37. lapon) a középiskolai törvényjavaslat öl. §-ához ezt a mó
dosítást ajánlotta: «E tankerületi főigazgatókat csak a tanári pályára képe
sített és azon működött szakférfiak közül a v. és k. miniszter előterjesztésére 
ő Felsége nevezi ki». (1. még a K. Törv. 43. §-át). — A mai főigazgatói uta
sítás nem tesz említést arról, vájjon hivatalos szemléje bejelentendő-e v. nem ? 
A 48 előtti K. Hendsz. szerint a főigazgató belátása szerint előre értesítheti 
a tanodát látogatásáról, de meg is lepheti azt. Felfogásom szerint, ha csak 
rendkívüli körülmények (egyéb teendők s előkészületek) nem indokolják, a 
bejelentés a főigazgató részéről mellőzendő. — A tanárok és igazgatók buzgó- 
ságának növelésére, de főleg a helyi közönség áldozatkészségének serkenté
sére a «minister! köszönet és elismerés» mintájára «főigazgatói elismerések» 
volnának rendszeresítendők — esetleg a minister megbízásából. — Igen fon
tos a főigazgatók létszámának szaporítása. Igaz, hogy régebben csupán nyolcz 
volt s ma 12 van, de a ki a viszonyokat ismeri, tudja, hogy azóta ismét 
nemcsak az intézetek száma, de a teendők absolut mennyisége is szaporodott. 
Ma minden főigazgatóra átlag sok intézet jut, s van olyan is, kinél a külső 
szolgálat a belső rovására történik v. viszont. Megfontolandó az is, nem 
Volna-e tanügyi szempontból czélszeríí, a szakiskolák felügyelőinek mintájára, 
a 33 reáliskolát egy külön közeg ellenőrzése és felügyelete alá helyezni s így 
a főigazgatókon könnyíteni. — Szilágyi D. igazságügyminister a képviselőház
1893. nov. 9-iki ülésén törvényjavaslatot terjesztett be a kúria és tábla birái- 
nak szaporítására vonatkozólag, mikor fo g ............?

3. Az igazgatói állások nyilv. pályázat útján v. kéz alatt (kijelölés) 
töltessenek-e be ?

Az 1883. évi XXX. t.-cz. 28. §-a szerint «az igazgató és tanárok alkal
mazásának eddigi módja ezen törvény által érintetlenül hagyatik». Jóllehet 
ezen törvény tárgyalásakor rendes pályázat lett indítványozva, a mai gya
korlatban nem ezt találjuk. A Helyt. T. (1. Csáka : 92. 1.) a főigazgatói, 
igazgatói s tanfelügyelői állomásokra kivétel nélkül nyilv. pályázatokat hir- 
dettetett, s bár azokat bizalmi állásoknak tekintette, a szabad versenyt lehe
tővé tette.
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4. Az igazgató szabadságolása és helyettesítése; az ig. mellék
foglalkozása.

Аша rendelet (1. Klamarik 491 1.), mely az igazgatónak meghagyja, 
hogy még a legrövidebb időre is szabadságért folyamodjék s helyettesről gon
doskodjék. viszonyítva azon jogához, melynél fogva tanárainak nyolcz napra 
terjedő' szabadságot engedélyezhet — szűkkeblű s aránytalanul szigorú. Ha 
az igazgatónak sürgős ügyei elintézésére 1—3 napra terjedő szabadság azon
nali bejelentés kötelezettsége mellett engedélyeztetnék, ez — gondolom, nem 
volna túlságosan liberális. A helyettesítést illetőleg pedig úgy vélekedem, 
hogy az egész iskolaév tartam ára már a tantárgy felosztó értekezleten, a tan 
díjszedők analógiájára egy «ig a zg a tó -h e ly e tte s» volna javaslatba hozandó s 
a főigazgató által megerősítendő — Az ig. nem köteles saját jelentéseibe 
betekintést engedni a tanárokuak (KI. 398.); erre helyettesítéskor ügyelni kell.

5. Az igazgató-helyettes hatáskörének (kötelességek és jogok) és 
díjazásának megállapítása. (L, a 4. sz. tételt).

Minő segédeszközök adandók ki szám ukra ? Iktató, bélyegző, nyom
tatványok, irattár. A személyi ügyek elintézése minden esetben a rendes 
igazgató feladata; tekintettel erre, czélszerú tehát a személyi ügyekre vonat
kozó iratokat az általános irattártól elkülöníteni. A díjazásra nézve irányadó 
a következő rendelet: Ha valamely tanár az akadályozott igazgatót három 
hónál tovább helyettesíti, az igazgatói pótlék megfelelő részének 30 százalé
kára  van kilátása m int jutalom ra (Klamarik: 488. 1.)

6. Az igazgatói hatáskör kibővítése. (L. Szervezetiek).
7. A helyettes tanárok azonnal véglegesen v. a három próbaév 

fentartásával neveztessenek-e ki rendes tanárokká ?
Komplikált kérdés, melyet a  törvény s a tapasztalatok figyelembevételé

vel csak közvetítő középúton lehet helyesen megoldani. A Középiskolai Tör
vény 30. §-a szerin t: Okleveles tanárje lö ltek  1 — 3 évig terjedő időszakra 
•először csak helyettesi tanári minőségben és helyetles tanári fizetéssel alkal
maztatnak s ha  ezen idő alatt hivatásuknak kellőleg megfeleltek, léptethetők 
elő rendes tanárokká». Jóllehet itt rendes tanári próbaévekről s ideiglenes 
rendes tanárokról említés sem történik — ugyanazon törvény 28. §-ának
2. pontja sze rin t: «Az igazgató és a tanárok alkalmazásának eddigi módja 
ezen törvény által érintetlenül hagyatik» Az alkalmazás ezen eddigi mód
já ró l felvilágosít Klamarik könyvének 464 — 65. lap ja: e szerint még az ig a z 
g a tó n á l  is «a kinevezés után rendszerint három év próbaidőnek tekintetik, 
mely időnek eltelte után a végleges m egerősítés kérhető» ; tovább «a rendes 
tanár rendszerint három évig ideiglenesen van alkalmazva, mely idő alatt 
minden igénytámaszthatás nélkül elbocsátható slb.». Ugyanott közölve van 
az 1879. évi 30.290 sz. min. rendelet, mely hivatkozva arra, hogy a há
rom próbaév után véglegesített rend. tanárok közül több utólag egy vagy 
más tekintetben kifogás alá esett, a megerősítésre való felterjesztéseknél a 
legnagyobb körültekintést s szigort köveleli meg. — Hogy a kép teljes legyen, 
még emlékeztetek arra, hogy a  jelen tanügyi kormány alatt több helyettes 
tanár azonnal végi. rendes tanárrá  lett előléptetve. Melyik im már a helyes, 
a  szolgálati s egyéni érdekeket kisegítő eljárás e szélsőségekkel szemben ? 
Véleményem szerint a következő : ha a hely. tanár három évi mőködés u tán 
rendes tanárrá  lép elő s a  régi tanintézetnél megmarad, azonnal véglegesít
hető, ellenben n e m , ha az előléptetés áthelyezéssel van össszekötve s rendes 
tanári működése felett egy új igazgató van hivatva íté ln i; ha a hely. tanár 
három  évnél rövidebb szolgálat után lép elő rendessé, a  megerősítés csak 
a  három szolgálati év múltával eszközlendő.

8. Minó'sítvényi táblázatok.
Megállapodás az utolsó rovatban alkalmazandó jelzők tartalm a s foka 

iránt. A felterjesztési határidő az iskolaév elejéről helyeztessék á t annak
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végére, midőn különösen új tanárokkal szemben m ár 10 havi tapasztalat áll 
rendelkezésünkre. A Helyt. Tanács 1820. évi 15.352. sz. a. k. rend. szerint 
az első félév végén elég egy példány, de a  tanév végén két példány, majd 
1822-től kezdve három példány volt felterjesztendő (1. C sáka : 89. 1.) A min. 
táblázatokat, m int a katonaságnál (tiszteknél) folytatólagosan kellene vezetni, 
hogy áthelyezések esetén az illető igazgató a régibb minősítésekbe is bete
kinthessen.

9. Bizalmas ügyek.
Ezeket esetleges kellemetlenségeknek kikerülése végett, tanácsos külön 

őrizni s iktatni (elnökileg), nehogy beálló helyettesítések alkalmával kényel
metlenségek származzanak. (Az igazgató nem köteles saját jelentéseibe betekin
tést engedni a tanároknak, KI. 398.). Az ilyen ügyek «saját kezéhez» czím- 
zendök akár felülről jöjjenek, akár alulról menjenek.

10. Becsületbeli ügyek.
A száz s ezer felmerülő esetekre nézve csak egy liberális s fenkölt 

szellemben megalkotott szolgálati pragmatica segélyével iehetne eligazodni s 
kibontakozni. A párbaj feltétlenül tiltandó, helyébe a katonai becsületbirósá- 
gok m intájára teljesen megbízható s az egyéni érdekek felett álló fórumok 
alakítandók. (1. Vorschrift über das ehrenrätliche Verfahren, magyarul is a 
m. kir. honvédség részére). Becsületbeli ügynek minősítendő s a legszigorúbb 
elbírálásban részesítendő az ú. n. <smuczig adósságoknak» sajnos számos 
válfaja is.

11. Fegyelmi ügyek.
Szolgálati pragmatica híján sajnos itt is gyengén állunk. A szolgálat 

érdekeivel homlokegyenest ellenkezik pl. az, hogy a büntetésből való áthelye
zések gyakran ismétlődjenek. Ha ez ugyanazon egyénnél háromszor előfordult, 
nyugodtan elbocsátható, mint oly elem, mely állására nem méltó. Néhány 
újabban előfordult eset tisztán arra  vall, hogy nálunk túlságosan elnézőek 
ilyenekkel szemben Pedig ezen nem-meréssel csak azt fogják elérni, hogy 
— mások annál többet mernek.

12. Specialis esetek a testületi életben.
Az igazgató viszonya a jegyzőhöz, hitoktalókhoz. osztályfőnökökhöz és 

szertárőrökhöz. — A jegyzőkönyv hitelességének bizonyítási módjai. — Az igaz
gató s a tanári értekezleti jegyző által láttamozott jegyzőkönyv aláírását egy 
vagy több tanár megtagadja (K. R. 13. §. és Jegyzet). — Eljárás izgágáskodó s az 
igazgatóval szándékosan ellenkező tanárokkal szem ben: 1. négy-szemközti 
figyelmeztetés. 2. figyelmeztetés írásban. 3. a tanári értekezleten szóval, 
4. ugyannak jegzőkönyvbe vétele (1. K. R. és tanári eskü : «a tanuló ifjúság 
közt nemcsak a tudom ányokat...»  és «a tanintézet valódi javát mindenkor 
szem előtt tartandom»). — Egyéb a gyakorlatban előforduló válságos hely
zetek megbeszélése : egész tanári kar ellenkezésbe jut az igazgatóval (1. K. 
R.). stb Ezekre nézve a főigazgatóságok és a ministerium szolgálhatnának 
bő és tanulságos anyaggal, — A tanítók, tanárok v. igazgatók gyermekei a 
saját intézetnek tanulói. (1. T. K.)

Mi történjék, ha valamely tanuló előmenetelére nézve a tanár, 
tanári kar és igazgató közt nézeteltérés van ? (48 előtt — mint Csáka 
progr.-értekezésének 47. 1. említi, az iskolában az igazgató új írásbeli 
vizsgálatot rendelhet el.) — Tanulók sztrájkja tanárral, igazgatóval 
szemben. — Tanárok sztrájkja igazgatóval, tanulókkal szemben. — 
Tanár s tanulók közti verekedés. — Tanárok párbaja egymás közt: 
a tanár tartalékos tiszt i s ; segédkezés katonai egyenruhában. — Tanár 
megsérti v. provokálja igazgatóját v. viszont; a tanár vonakodik igaz
gatójának köszönni m. p. a) iskolán kívül, b) iskolán belül, c) egy
általában. Kemény Ferencz.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1894. deczember 19-én tartott ülése.
E lnök: dr. Beöthy Z so lt; jegyző: dr. Szigetvári Iván.
Jelen v o ltak : dr. Erödi Béla. Müller József, dr. Négyesy László, 

dr. Lechner László. Vasváry Benő, Bermüller Ferencz, Reif Jakab. dr. Mol
nár István, Molnár Sándor, dr. Cherven Flóris. Bogyó Sámuel, Rajner Ferencz, 
dr. Веке Manó, dr. Károly Gy. Hugó, dr. Alexander Bernát, dr. Gerevich 
Emil (Kassa), Volf György, dr. Mágócsy Sándor, Tiber Ágost.

Szigetvári főtitkár jelenti a  következőket:
1. A keresk. minister úrnak az elnök, Vámossy alelnök és a főtitkár

ból álló küldöttség benyújtotta az egyesület kérvényét a vasúti kedvezmény
jegyek tárgyában. A minister úr a küldöttséget igen szívesen fogadta, a  kér
vény első részére nézve (állandó igazolvány) kijelentette, hogy azt csak a 
pénzügyminister úrral egyetértve hozhatná be, a második részre (helyettes 
és nem állam i tanárok) kijelentette, hogy a mostani gyakorlatot ő maga sem 
tartja igazságosnak, mert többnyire épen azok nem részesülnek a kedvez
ményben. a kik inkább rászorulnak, azonban itt az elvtől eltérni tisztán a 
tanárok kedvéért nem lehet, mert akkor a megyei, községi stb. hivatalnokok
nak is meg kellene adni.

2. A közokt. minister úrhoz intézett kérvény (szolgálati pragmatica) 
közbejött akadályok miatt még nem adatott be, ám bár m ár audienciára is 
be volt jelentve a küldöttségünk.

Határozat: Beöthy elnök m agára vállalta, hogy legközelebb be
nyújtja,

3. Bemutatja Lampel Róbert könyvkiadó levelét, a  melyben a  m illen
nium i Magyar történet terjesztését kéri.

Határozat: Minthogy a tanároknak úgyis tudomásuk van a munkáról, 
az egylet terjesztésére mit se tehet.

4. Egy választmányi határozat megbízta a főtitkárt, hogy a legutóbbi 
évek jegyzőkönyvét nézze á t s ha talál olyan határozatokat, a  melyek végre 
nem hajtattak, tegyen róluk jelentést. A főtitkár a határozat folytán átnézte 
a legutóbbi három évet s hat olyan határozatot talált, a melyeknek végre
hajtását nem lehet konstatálni:

a) Franki István indítványa értelmében az egyesület kérje föl a  ministe- 
riumot, hogy pályadíjakat tűzzön ki a  testi nevelés kérdését tárgyaló műre. 
(1891. júliusi közgyűlés).

A főtitkár megjegyzi, hogy ez a kérvény tárgytalanná vált azon intéz
kedések folytán (játékok, tornaversenyek, játékkönyvek íratása, stb.), a  mik 
azóta történtek. Ä választm ány így határoz.

b) A választmány a titkárt megbízza, hogy a határozatokat egy nyil
vántartó könyvbe jegyezze (1891. szept. 14.)

A főtitkár megjegyzi, hogy ezt ő szükségtelennek tartja, mert a hatá
rozatok végrehajtásáról a jegyzőkönyvek alapján folyton jelentést tesz.

A választm ány hozzájárul.
c) A közokt. m inister ú r az egyletnek 250 irtot ajándékozott paedag. 

művek beszerzésére. Erre egy bizottság küldetett ki (1892. febr. 8.)
Határozat: Minthogy ilyen művek tényleg vásároltattak, a választmány 

az ügyet függőben hagyja a könyvtár rendezéséig.
d) Fludorovics Zsigmond privigyei tanár indítványa értelmében a 

választm ány felír a  kormányhoz, hogy a  nemzetiségi vidéken lévő közép
iskolák szám ára külön tankönyvek készüljenek (1892. júliusi közgyűlés).

Határozat: Indítványozó fölkéretik a kérvény elkészítésére.
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e) Dr. Szterényi Húgó a II. szakosztályban (1893. május) indítványt 
tett arra  nézve, hogy a fővárosban botanikai kert állíttassék fel s a szak
osztály írjon át e tárgyban a választmányhoz. Hogy ez megtörtént-e, nem 
konstatálható.

Határozat: Indítványozó fölkéretik, hogy újítsa meg indítványát.
f) A választm ány küldöttségileg mondjon köszönetét a  közokt. minister- 

nek az új nyugdíjtörvényért (1894. febr. 19.)
Beöthy elnök kijelenti, hogy a küldöttség többször akart tisztelegni, 

de közbejött gr. Gsáky Albin lemondása. Most már tárgytalan. A választmány 
így határoz.

5. A főtitkár bejelenti, hogy a fővárosi tanítók és tanárok mozgalmat 
indítottak, hogy a millenniumra tömegesen magyarosítsák meg a nevüket. 
Ő egyszerűen bejelenti ezt, a  miről a lapokból értesült, indítványt nem tesz, 
lévén ez teljesen személyi természetű ügy.

Határozat: A választmány tudomásul veszi s e jegyzőkönyvvel a tagok 
tudom ására hozza.

6. A főtitkár bemutatja Avéd Jákó gyulafehérvári kath. gymn. igazgató 
levelét, melyben arra kér választ, hogy ha az erdélyi kath. status tanárai 
mind belépnének az egyletbe, lehetséges volna-e nekik mint ilyeneknek kerü
leti körré alakulni, egyes helyi körökkel.

Szigetvári főtitkár a maga részéről nem ajánlja, mert félti az egyletet 
attól, hogy felekezeti részekre oszlik.

A tárgyhoz többen hozzászólnak; Веке és Gerevich a főtitkár véle
ményét fogadják el, Alexander ellenben pártolja a kérést, szintúgy Rajner, 
ki megjegyzi azonban, hogy a kérdés elvt oldalát a választm ány úgy sem 
dönheti el, a rra  csak a közgyűlés van hivatva s ennélfogva válaszunk csak 
az lehet, hogy : a jelenlegi alapszabályok szerint a kívánság meg nem valósít
ható, a  jövő évi közgyűlésen az alapszabályok módosítása keretében kell az 
érdekelteinek fölvetniök a kívánságot s igyekezniük azt érvényesíteni.

Szavazás után az elnök a  következő határozatot mondja k i : a kérés most 
az alapszabályok folytán nem teljesíthető, ajánlja azonban a választmány, hogy 
lépjenek be az egyletbe, jöjjenek a  közgyűlésre, adják ott elő kívánságukat, 
a választmány pártolni fogja.

7. A főtitkár jelenti, hogy a kerületi körök m egalakítására felszólító 
levélből 70 drbot küldött el az ország minden vidékére.

Elnök jelenti, hogy Kemény Ferencz igazgató a választm ányi tagság
ról lemondott.

Tudomásul vétetik. Bemutatja továbbá, a  millenniumi egyetemes tan 
ügyi congressus felhívását csatlakozásra. Jelentés és javaslattétel végett egy 
bizottság küldetik ki következő tagokkal: Alexander, Веке, Cherven, Négyesy, 
Szigetvári.

Müller pénztárnok jelenti, hogy legutóbb a fővárosi tagdíjakból nagyobb 
összeg folyt be. A pénztárban van jelenleg 515 frt készpénz, de van sok ki
adás is. Jelenti továbbá hogy a Közlöny folytonos visszaküldésének az által 
szándékozik véget vetni, hogy nyomat egy körlevelet, a mely szerint az. a ki 
a Közlönyt három szor egymás után visszaküdi, nem kapja többé, csak ha 
újra kéri.

Alexander előadja, hogy a Lampel könvkiadó czég ajánlatot tett, hogy 
a  Közlöny hirdetéseit egész évre kibérli 600 írtért, de ezért minden számban 
kap négy oldalt hirdetésre.

Többek hozzászólása után az elnök a következő határozatot mondja 
k i : az illető czég önmagának hirdethet minden számban, de az egészet neki 
az egylet bérbe nem adja.

Tiber Ágost a segélyző bizottság nevében bemutat bárom kérvényt. 
A válaszm ány mindegyikre 26, összesen 75 frt segélyt szavaz meg.
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Gerevich a következő indítványt terjeszti e lő : minthogy az egylet 
segélyalapja nagyon csekély, igen kívánatos volna nagyobb agitatiót indítani 
a növelésére és e czélra egy bizottságot küldeni ki.

A választm ány az indítványt helyesléssel fogadja s a bizottságba 
Леке, Cherven, Gerevics, Mamitz, Tiber tagokat választja.

Ugyancsak Gerevich szóba hozza, hogy nem jó lenne-e a legközelebbi 
közgyűlést Budapesten tartani. Nem azért, mintha Kassán ők nem fogadnák 
a legnagyobb szívességgel, hanem  mert attól tart, hogy talán szenvedélyes 
viták, nagy veszekedések lesznek, am ire egy vidéki város nem alkalm as hely.

A választm ány megnyugtatja, hogy nincs ok ettől tartani.
A választmány dr. Gerevich, Emil kassai áll. fó'reáliskolai igazgatónak 

jegyzőkönyvi köszönetét szavaz az ezen alkalommal bejelentett számos új 
tagért.

Új tagok: dr. Peczkó Elek, dr. Farkas Menyhért, Krause Ervin, Bosztóczy 
Leo, Szabó Adám, Szekeres Ödön, dr. Farkas Róbert, Bellaagh Etele, Heffler 
Konrád, Szentkirályi Zsigmond premontrei kanonokok, a kassai főgymn. 
ta n á ra i; Kirchknopf András oki. középisk. tanár, a kassai áll. középgépész - 
ipariskola tanára ; Lévay István oki. középisk. tanár, a  kassai áll. pogári 
iskola igazgatója; dr. Cserey Adolf, Greguss Imre, dr. med. Kanárik Jakab, 
Neuvirth László, dr. Popescu Emílián, Valló Vilmos kassai áll. főreál tanárok ; 
Kolacslcovszky Elza áll. felsőbb leányiskolái igazgató Kassán. Krancz Béla 
és Möszl Gusztáv ugyanott tanárok, (valamennyit ajánlja dr. Gerevich E m il): 
Szojka Gyula keresk. akad. tanár Debreczenben (ajánlja dr. Balassa József); 
dr. Mitrovies Gyula ev. ref. főisk. tanár Sáros-Patakon (aj. Búza Ján o s); 
Pál Antal íinöveldei igazgató és r. kath. főgymn. tanár Gyulafehérvárott 
(aj. Avéd Ják ó ); Petényi István áll. gymn. r. tanár Nagyszebenben (aj. 
dr. Székely István); dr. Holosnyay Irén főgymn. h.-tanár Ungváron (aj. 
Schürger Ferencz); dr. Kárpáti Károly áll. főreálisk. r. tanár Sopronban (aj. 
dr. Bäumel Ede), Jancsó Géza áll. főreál. tanár Győrött (aj. Müller József).

Szigetvári Iván.

A  pozsonyi kör megalakulása.
A pozsonyi középiskolák tanárai f. hó 8-án értekezletet tartottak, hogy 

a  tanáregyesület ügyének kérdésében állást foglaljanak. Az értekezletet 
Pirchala Im re főgymn. igazgató nyitotta meg, s megnyitó beszédében kijelen
tette, hogy többek buzdításának engedve hívta össze az értekezletet s felkérte 
a  megjelenteket, hogy a pozsonyi tanároknak jövőbeli m agatartására nézve 
adják elő nézeteiket. — A kérdéshez legelőször Jónás János szólt hozzá, s 
u talva arra, hogy a pozsonyi tanároknak két év előtti és tavali mozgalma 
az alapszabályok elkészítésére kiküldött 12-es bizottság m unkálatában ered
ményt ért el, arra következtet, hogy a pozsonyiaknak erkölcsi kötelezettségük, 
hogy a viszonyok további fejlődését figyelemmel kisérjék s a további alkotások 
munkájában részt vegyenek. Indítványozza, hogy a pozsonyi tanárok alakít
sák meg újból a tanári kört.

Többeknek hozzászólása u tán  a  jelenlevők egyhangúlag megállapodtak 
a  következő h atározatban :

<A pozsonyi tanároknak m ai napon összejött gyülekezete abban a 
reményben, hogy a tanáregyesületnek a 12-es bizottság által kidolgozott alap
szabály-tervezet szerint való reformja mielőbb megvalósul és életbe lép: a 
pozsonyi kört újból megalakítja, azzal a czélzattal, hogy az majd annak 
idején a pozsonyi kerületi kör jegeczedési pontjául szolgáljon».

Ezután megválasztattak a kör tisztviselői. Elnök : Pirchala Imre ; jegyző 
dr. Sehönvitzky Bertalan; háznagyok: Albrecht János és Hirschmann Nándor.



228

Az egyesület kérvénye a vasúti jegyek ügyében.
Nagyméltóságú Minister Ú r !

Egyesületünk közgyűlésének megbízásából bátrak vagyunk Nagyméltó
ságod elé a vasúti kedvezményjegyek ügyében folyamodványnyal járulni. 
Régóta érezzük ugyanis, hogy az államhivatalnokoknak engedélyezett kedvez
ményjegy megszerzése olyan nehézségekkel jár, a  melyek igénybevételét 
nemcsak megnehezítik, hanem néha lehetetlenné is teszik, a  mi által talán 
az utazási kedvre is csökkentőleg hatnak.

A nehézséget leginkább az okozza, hogy csaknem minden egyes eset
ben külön kell folyamodni, mert egy folyamodványra legfőlebb három jegy 
kapható, de okozza továbbá az is. hogy a jegy kiadása hosszabb idő' alatt 
történik, különösen vidékre és különösen a  nyári szünidő kezdetén, a  mikor 
a tanárvilág leginkább utazik. Tapasztalat szerint ilyenkor 8—10 nap, só't 
gyakran két hét sem elegendő, úgy, hogy a kik nem folyamodtak még ennél 
is korábban, kénytelenek a kedvezményről lemondani.

Mi teljesen méltányoljuk és hálásak vagyunk azon anyagi segélyért, 
a melyet a vasúti kedvezményjegy az állam hivatalnoknak nyújt, de azt is 
hiszszük, hogy Nagyméltóságod felfogásával megegyezik azon törekvés, mely 
igénybevételét meg akarja könnyíteni. Épen azért bátrak vagyunk Nagy
méltóságod elé azon kéréssel járulni, kegyeskednék a vasúti kedvezményjegyet 
állandó igazolvány alakjában nyújtani.

Tudva van Nagyméltóságod előtt, hogy Ausztriában az államhivatal
nok, tehát az állami tanár is arczképpel ellátott, egy évre szóló állandó 
igazolványt kap, a melyre a kedvezményjegyet minden utazás alkalmával a 
vasúti pénztár szolgáltatja ki, még pedig a zónatarifával bíró vasutakon 
ugyánazon kedvezménynvei, a melyet nálunk élvez az államhivatalnok, a 
többi vasutakon pedig 50% árleengedéssel. A Duna-gőzhajó-társaságnál ez 
igazolvány a magyarországi vonalra is érvényes. Ugyanilyen állandó igazol
ványt óhajtanánk mi megnyerni Nagyméltóságod kegyétől. És hogy bennün
ket valóban nem vezet egyéb czél, mint a kedvezmény igénybevételének 
megkönnyítése, nem pedig az állampénztár megrövidítése, bátrak vagyunk 
Nagyméltóságodnak kijelenteni, hogy azon bélyegiiletéket, a melylyel jelenleg 
folyamodvány útján adózunk az állampénztárnak, szívesen megfizetjük az 
időre szóló, pl. egy évi igazolvány áraként megszabott összegben, akár pedig 
a jegy megváltásakor minden egyes alkalommal. Sőt hogy a szabadságnak 
is teljesen elég legyen téve, lehetne az állandó igazolványokat facultative 
behozni, a mely esetben az államhivatalnok tetszésére lenne bízva, hogy 
akar-e állandó igazolványt szerezni, vagy pedig a mostani eljárást akarja 
követni.

Ha ezen kérésünket Nagy méltóságod nem találná teljesíthetőnek, bát
rak vagyunk kérésünket egy más formában is előterjeszteni. E szerint az 
állami tanintézet igazgatója lenne jogosítva a tanárnak minden egyes eset
ben az igazolványt kiszolgáltatni, a  melyre a vasúti pénztárnál a  jegyet 
megkaphatná. Ilyen módon a mostani bélyegilleték szintén behajtható lenne.

Végül engedje meg Nagyméltóságod, hogy ezen alkalomm al még egy 
kérésünket előterjeszszük, oly kérést, a melylyel már több Ízben járultunk 
a Nm. korm ány elé. Arra kérjük Nagyméllóságodat, kegyeskedjék az állami 
rendes tanárok által élvezett kedvezményt a helyettes tanárokra, továbbá 
a nem állami, községi és felekezeti tanárokra is kiterjeszteni, tekintettel arra, 
hogy ők is ugyanazt a tanügyet szolgálják.

Az országos középiskolai tanáregyesület 1894. november 12-én tarto tt 
választm ányi üléséből Nagyméltóságodnak alázatos szolgája

l ) r .  B e ö th y  Z s o lt ,  elnök.
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Az egyesület kérvénye a tanári pragmatica ügyében.
Nagy méltóságú Minister Úr !

Egyesületünk fennállása óta folytonosan szükségét érezte annak, hogy 
a  tanárok jogai és kötelességei a kormány által kiadott, tehát törvény erejével 
bíró szabályzatban meg legyenek határozva, épen ezért kötelességének tartotta 
több ízben folyamodni a nm. ministeriumhoz egy szolgálati pragmatica meg
alkotásáért.

Legutóbb az 1890-iki közgyűlésünk foglalkozott e tárgygyal és ennek 
eredményeképen az 1891-ik év elején egy teljes tervezetet, nyújtott be egyesü
letünk válaszm ánya a nm. ministeriumnak. Minthogy kérésünk az alkalommal 
sem teljesült, idei közgyűlésünk megbízásából újra bátrak vagyunk Nagy
méltóságodhoz folyamodni tanári szolgálati pragm atica megalkotásáért.

A mi tervezetünkből használjon fel Nagyméltóságod annyit, amennyit 
jónak lát, vagy vesse el egészen, mi megnyugszunk a Nagyméltóságod bölcse- 
ségében és a tanárok iránt való jóakaratában. És ha talán a mi közreműkö
désünket óhajtaná igénybe venni Nagyméltóságod egy új tervezet kidolgozá
sában, mi a legnagyobb készséggel fölajánljuk azt.

Kelt az országos középiskolai tanáregyesület 1894. november 12-én 
tarto tt választm ányi üléséből Nagyméltóságodnak alázatos szolgája

D r . B e ö th y  Z s o lt ,  elnök.

A m.-szigeti kör a tagok igen élénk részvétele mellett s Marikovszky 
Menyhért elnöklete alatt folyó hó 6-ikán tartotta meg rendes havi ülését. 
A gyűlésen a következő nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és intézteitek e l : 
1. Elnök üdvözölvén az ünnepélyes alkalomból csaknem teljes számmal 
egybegytilt tagokat, terjedelmes és meleghangú felolvasást tartott a  m.-szigeti 
kör megalakulásának épen most letelt tíz éves évfordulója alkalmából. Mint
hogy a kör azt határozta, hogy buzgó elnökünk az egész felolvasást bocsássa 
rendelkezésére a Közlöny szerkesztőségének, részletes ismertetésébe nem 
bocsátkozom. 2. Elnök előterjesztvén a  központi választm ány felhívását a 
kerületi körök m egalakítása iránt, a  kör határozatilag kimondta, hogy Már- 
maros-Sziget székhelylyel egy kerületi kör alakítását kéri a központtól, mely
nek tagjait a  m.-szigeti ev. ref. főgymnasium, a m.-szigeti áll. felsőbb leány
iskola, a m.-szigeti áll. tanítóképezde, a m.-szigeti kegyesrendí algymnasium, 
a nagy-szőlló'si áll. polgári iskola és a beregszászi alreáliskola tanárai képez
nék. Minthogy pedig a m.-szigeti tanítóképezde és kegyesrendi algymnasium, 
továbbá a beregszászi alreáliskola, és a n -szöllősi áll polgári iskola tanárai 
még nem tagjai a  körnek, ezek csatlakozásra szólíttassnnak fel. De még 
abban az esetben is kérelmezi a  kör, hogy kerületi körré lehessen M.-Sziget, 
ha ezek a  tanári testületek bármely okból megtagadnák a  csatlakozást.
3. Szentimrey Tamás «A  nevelés á lta lá n o s  fe lté te le i a z  erkölcsiségre*  czím 
alatt terjedelmes és széleskörű tanulm ányra valló értekezést olvasott fel, mely 
mind végig lekötötte a jelenvoltak érdeklődését s végezetül élénk eszme
cserét provokált. 4, Elnök a választm ány felhívásában közölt megvitatandó 
pontokra felkérvén a tagok figyelmét, a  gyűlést berekesztette.

M.-Sziget, 1894. decz 9. V é k o n y  A n ta l ,  jegyző.

VEGYESEK.
A Közokt. Tanács feloszlatása. A vallás- és közokt. m. kir. minister

1894. évi deczember hó 1-én fii.341. sz. a. kelt s F eliér  Ipoly pannonhalmi 
főapát úrhoz, mint az orsz. közoktatási tanács elnökéhez intézett leiratának 
másolata. «Azóta, hogy a  vallás- és közoktatásügyi ministerium vezetését
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átvettem, bőven volt alkalmam meggyőződni arról, hogy az orsz. közoktatást 
tanács híven és odaadó buzgalommal teljesíti azt az igen tág munkakört, 
melyet az ő csász. és apóst. kir. Felsége 1890. évi nov 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával jóváhagyott szabályzat az ó' feladatául állapított meg. A buz
galomért, a serény tevékenységért, melynek oktatásügyünk előbbrevitele volt 
az egyedüli nemes czélja, nem habozom Czímednek és a tanács minden 
munkálkodó tagjának elismerésemet és köszönetemet nyilvánítani. — Ámde 
a  közoktatási tanács jelen szervezetével, mely még adm inistrativ teendőket 
is utal annak munkakörébe, egyet nem érthe tek ; sőt annak egyes ren
delkezéseit a ministeri felelősséggel sem tartom teljesen összeegyeztethetők- 
nek : elhatároztam ennélfogva, hogy az orsz. közoktatási tanácsot megszaba
dítom a hozzá nem illő közigazgatási teendőktől s tisztán tanácsadó testületté 
alakítom át, a  melynek tagjai véleményöket egyénenkint vagy testületileg 
akkor fogják nyilvánítani, a  midőn azt egyes fölmerülendő kérdésekben 
kikérni szükségesnek találandom . — Ezen elhatározásom természetszerűleg 
a kezdetben jelzett szervezet teljes megváltoztását vonja maga után. Méltó
ságod és a bölcs vezetésére bízott tanács nagyon leköteleznének engem, ha 
új szervezetre nézve véleményezőleg nyilatkozni, s a sikeres megoldást a 
tanács kebelében készítendő javaslattal megkönnyíteni s gyorsítani méltóz- 
tatnának. — Fölkérvén Czímedet, hogy erre nézve engem minél előbb értesí
teni méltóztassék, szives tudom ására hozom Czímednek, hogy a közoktatási 
tanácsnak jelen szervezetében való munkálkodását a  f. 1894. év végével meg
szűntetem s elvárom, hogy a nála elintézést váró folyó ügyek addig ügy- 
rendszerű elintézést nyerjenek. Az országos közoktatási tanács elnökségének 
tudomásul és ahhoztarlásul kiadom.

Budapest, 1894. évi deczember hó 1-én. Eötvös.

A K özok t. T a n á c s  decz. 14-én tarto tta utolsó összes ülését. Fehér Ipoly 
elnök felolvassa a  fent közölt leiratot s miután kifejtette, hogy magához a 
feloszlatáshoz nincs oka a Tai ácsnak hozzászólni, tárgyalásra a leirat am a 
pontját tűzi ki. melyben a minister az új szervezetre nézve javaslatot kér a 
Tanácstól. Heinrich Gusztáv azt mondja, bogy e íölszólításnak az idő rövidsége, 
de a minister szándékának halározatlan jelzése miatt sem lehet eleget tenni. 
Szász Károly megjegyzi, hogy van egy határozott pont a  leiratban, az, hogy a 
Tanács az administr. teendőket nem fogja ezentúl végezni, de ez csak negativ. 
Az elnök k ih jti. hogy a Tanács e vonakodása nem strike, mert hiszen a minis- 
ternek módjában van enquéte-t összehívni e tárgyban. A gyűlés ekkép hatá
roz Az elnök melegen búcsúzik a tagoktól, kiknek nevében Szász Károly 
fejezi ki a tagok háláját elnökük iránt.

I s k o la o r v o s s á  k in e v e z é s . A vallás- és közokt. minister dr. Gopcsa 
Jakabot egyelőre tiszteletbeli minőségben a szam osujván áll. gymnasiumlioz 
iskolaorvossá és egészségtan tanárrá  nevezte ki.

Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közokt. minister a f. év szept. 
havában Pozsonyban m egtartott kerületi tornaverseny rendezése körül kifej
tett tevékenvségökért a következőknek fejezle ki köszönetét és elism erését: 
Szalavszky Gyula főispánnak, Pozsony sz. kir. város közönségének, Taller 
Pal polgármester-heh ettesm к, az ollani m. k. honvéd főparancsnokságnak, 
Wiedermann Károly tankerületi főigazgatónak, l  'vrchala Imre kir. főgymn. 
igazgatónak, Antolik Károly áll. főrealiskolai igazgatónak, Jónás János
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kereskedelmi akadémiai igazgatónak, Gottl Adolf áll. főreláiskolai torna
tanítónak. a pozsonyi helyi lapok szerkesztőinek és a pozsonyi önkéntes tűz- 
oltóegyesületnek s elnökeinek, Seudlein Antal és Hackenberger Zsigmond 
uraknak. — Továbbá Bende Imre nyitraegyházmegyei rom kath. püspök
nek. ki a nvitrai rom. kath. főgymnasium szegény tanulóinak élelmezésére 
évi 4000 frlot utalványozott, — e nagvlekü elhatározásáért és áldozatkész
ségéért őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a  
kis-újszállási ev. ref. főgymnasiumnak, mint nyolcz osztályú középiskolának 
a  nyilvánossági jogot s az érettségi vizsgálatok m egtartásának jogát megadta.

Ministen rendelet a görög-pótló tanfolyamról. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minister a f. évi november 11-én 54883. sz. a. kelt rendelettel 
értesítette a rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolákat, hogy a görög 
nyelv tanulm ányáról a helyette választható tanfolyam ra átlépő tanulóknak 
ezen átlépésre az engedélyt a szülő vagy helyettese kívánságára, akár a 
tanév elején, akár a tanév folyamán a törvényszerű felvételi vizsgálat fel
tételül tűzése mellett ezentúl maguk a tanári testületek fogják megadni. 
Ennélfogva ily esetekben a folyamodványok s az illető tanári testülethez 
intézendők s az illető középiskola igazgatóságánál nyújtandók be.

A tanárképzésről. Beöthy Zsoltnak lapunkban közölt, és külön lenyo
matban is megjelent tanulm ánya megérdemelt visszhangra talált a  sajtóban 
is. Nemcsak a tanügyi sajtó orgánumai méltatják bő elismeréssel, hanem a 
napi lapok is részletesen ismertették és egyhangúlag kiemelték, hogy a 
remekül írt tanulm ány fontos mozzanat a  szükséges reformmozgalomban.

Tanári jubileum. Családias szép ünnepet ült f. hó elsején délelőtt a 
losonczi áll. főgymnasium legidősebb tanára  : Jeszenák Ráfael tiszteletére. Az 
intézet nagy dísztermében egybegyült tanuló-ifjúság harsány éljenzéssel fogad
ván a tanari kar élén megérkezett ünnepeltet, pár éve megalakult zenekaruk 
Auber Portiéi némájából a nyitányt, énekkaruk pedig a Tinodvas melódiáju 
Arany Csokonaiját adta elő szabatosan. Miután Gresics Miksa igazgató szép 
ünnepi beszédét elmondotta, Beniczky Kálmán tanár kollegái. Rodriguez Béla 
V ili o. t. az ifjúság nevében üdvözölték még lendülettel a jubiláns férfiút. 
— De nem m aradt hatra abban Losonez társadalm a sem s méltó elismeré
sét nyílvánílá az iránt az ideális lelkű munkása iránt, ki huszonöt év óta 
mindenütt ott volt minden nemes törekvés bölcsőjénél, s nem egy eszmét 
segítőit diadalra ju ttatn i tettekkel, sokszor áldozatokkal s journalislikai tollá
val, a  nélkül, hogy munkásságáért jutalm at avagy csak elismerést is várt 
volna. Puritán szerénysége mindig beérte annak tudatával, hogy érdemes 
eszmékért, derék ügyekért dolgozott. A tiszteletére rendezett fényes banket
ten százan felül vettek reszt, míg távol lakó ismerősei, barátai s volt tanít
ványai nagyszámú levélben és sürgönyben fejezték ki neki jókivánataikat.

«Túlbugalom». A következő sorokat vettük :
Igen tisztelt Szerkesztő úr ! Bátor vagvok a becses lapjának f. é. 9. szá

mában a vezetésem alatt álló tanilónőképző-intézetre vonatkozó, «Túlbuzgalom» 
czím alatt megjelent közleményére a  következő helyreigazítást tenni és föl
kérni igen lisztéit szerkesztő urat, hogy e helyreigazítást becses lapjában 
közzétenni szíveskedjék. Téves inforntáczión alapszik e közlemény egészen. 
Az intézet tanári testületé az órákat nem emelte föl a kötelezett és a tanterv
ben megjelölt óraszámon felül az építkezés miatt később kezdődő tanévből 
elveszett idő pótlására, mert e körülmény okozta hiányt ily módon pótolni a 
tanári testületnek sem paedagogiai tapintata, sem pedig felsőbb tanügyi ható
sága nem engedné meg. Egyáltalán nem történt az óraszámok fölemelésére
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nézve semmiféle intézkedés. Tény az, hogy a nevelői tanfolyam ban levő 
növendékek közül 11-nek (a kik t. i. három idegen nyelvet: németet, francziát, 
angolt tanulnak) 42 órájuk van hetenként (az összes növendékek ‘/is részé
nek), de ez órák közül 27 tantárgy órájuk van csupán hetenként (a három 
idegen nyelvet is beleszámítva), a többi órák tisztán gyakorlati természetűek 
s olyanok, a melyeknek nem is mindegyikeben vesz minden növendék tény
leges részt. A többi osztályokban, illetve a többi növendékek szám ára az 
óraszám csak annyi, a mennyit a ministeri tanterv megkíván. Ennyit az 
igazság érdekében ! Kiváló tisztelettel Thuránszky Irén a IÍ. kér. áll. tanítónő- 
képző-intézet igazgatója.

Ö s z tö n d íj-p á ly á z a to k . I. A budapesti postaigazgatósági és szakszámvevő
ségi személyzet feloszlatott temetkezési szövetkezetének a Gervay Mihály-féle 
alapnál külön kezelt alapjából egy, évi 100 írttal ellátott ösztöndíj-állomás 
ürült meg. Ezen ösztöndíjra csakis a budapesti posta- s távirdaigazgatóság 
kerületében alkalmazott állami posta-főtisztek, tisztek, számtisztek, altisztek, 
levélhordók, vagy hivatalszolgák fiai tarthatnak igényt, ha t. i. valamely 
hazai ipar- vagy középiskolában (reáliskolában vagy gymnasiumban) foly
tatják tanulm ányaikat és legalább az el.ső osztályt jó  sikerrel m ár befejezték, 
jó  elmebeli tehetséggel bírnák, a tanulásban igyekezők és a mellett jó maga- 
viseletűek. (jarí. 5.)

II. Budai és váczi Mária Terézia-lé\e 120 frtos ösztöndíjakra és egy 
Ottilinger-Bedekovich féle 220 frtos ösztöndíjra. — A Mária Terézia ösztön
díjakra csak kath. vallási!, az Oltilinger-Bedekovich-félére azonban más 
vallásfelekezethez tartozó tanulók is bírnak igénynyel, hahogy gymnasiumba 
vagy reáliskolába járnak , jeles előmenetelt tanúsítanak és vagyontalanságu- 
k a t kimutatják, (jan. 5.)

Hl. A polgárosított m agyar határőrvidék tanulm ányi alapjából rend
szeresített ösztöndíj állomások közűi az 1894/95. tanév kezdetétől a  követke
zők töltendők b e : 1. három 300 frtos állomás műegyetemi hallgatók részére ;
2. egy 100 frtos állomás pancsovai főgymnasiumi tanuló részére; 3. egy 
150 frtos és egy 120 frtos állomás bármely középiskolai tanuló részére. Ezen 
ösztöndíjakra első sorban a polgárosított magyar halárőrvidék kötelékébe 
tartozott szegénysorsú szülők gyermekei, másodsorban pedig am a szegény
sorsú tanulók tarthatnak igényt, kik a  polgárosított magvar határőrvidéki 
községek valamelyikének illetőségéhez tartoznak, tanulmányok tekinteteiében 
pedig az említett tanintézetek valamelyikébe járnak, s ott jeles vagy legalább 
jó  előmenetelt s jó erkölcsi magaviseletét tanúsítanak, (jan. 5.)

IV. A Bibics-féle alapítványnál három 210 frtos ösztöndíj állomás 
melyeknél Aradmegye közönsége gyakorolja a kinevezési jogot. A betöltés 
alkalm ával különösen a bolgár nemzetiségű s ezek közt a Tomján és Kacsamay 
családokból származó ifjak, továbbá az alapítónő Bibics Jakab özvegye 
Tom ján Margit mostoha leányainak utódai s ezek után Arad, Csanád, Csongrád 
és Békés vármegyében született tanulók elsőbbségi igénynyel bírnak. A pályá
zók. kik csakis kath. vallási! és az első gvmnasiumi vagy reáliskolai osztályt 
minden tantárgyból jeles eredménynyel végzett tanulók lehetnek, kötelesek 
Aradmegye közönségéhez czímezni folyamodványukat, (jan. 5.)

V. Az Alapy-féle ösztöndíjaknál következő állomások töltendők be : 
1. a vallás- és közoktatásügyi minister adományozásához tartozó kél 210 frtos 
.állom ás; 2. a nagyváradi lat. szert, káptalan adományozásához tartozó két 
210 frtos állomás Ezen ösztöndíjakat, melyekre első sorban tiszántúli szár
mazású tanulók tarthatnak igényt, csakis kath. vallású, szegénysorsú, jeles 
előmenetelü tanulók nyerhetik el. (jan. 5.)

T a r t a lo m  : A középiskolák 1892/4-ben. А. В -tói. — Tételek és kérdések az 
igazgatói értekezletek szám ára. (II.) Kemény Ferencztől. — Egyesületi 
élet. —  Vegyesek.

KORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA,
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KÖZEPI SKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
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VII. kér. Erzséliet-körút 0—11. Alexaildei'Bernát V. kér. állami föreállskola.

A KÖZOKTATÁSI TANÁCS REFORMJA.

A közokt. minister megszüntette a Közokt. Tanácsnak jelen szer-" 
vezetében való munkálkodását, s ezzel a Tanács újabbi reformjának 
kérdését tűzte napirendre. Ez lesz a Tanács történetében a harmadik 
nagy reform. A Tanács 1872. június havában alakult meg. 1875-ben 
új szabályzatot kapott, mely csekély módosításokkal 1890-ig volt 
érvényben. De akkor már éveken át vitatkoztak a Tanács reformjáról, 
melynek akkori szervezetével senki, de senki sem volt megelégedve. 
Az új szabályzat csak négy évig volt érvényben. De tudva van, hogy 
épen a mostani közokt. minister volt egyike azoknak, kik két évvel 
ezelőtt, erős nyilatkozatok kíséretében ott hagyták a Tanácsot. Itt Buda
pesten különben nem volt titok, hogy Csáky Albin gróf is foglalkozott 
a Tanács reformjának kérdésével s a politikai viszonyok más alakulása 
mellett, ismeretes energiájával valószínűleg végre is hajtotta volna

E sorok írója csak megelégedéssel fogadhatja a Tanács eddigi 
szervezetének megszüntetését. Számos alkalommal hozzászólott a Tanács 
reformjának kérdéséhez, s az irodalom terén soká majdnem egyedül állott 
azzal a nézetével, hogy a Tanács szervezetének alapelve el volt hibázva 
a múltban s nem eléggé javult 1890-ben sem. Közlönyünk 1888—89. 
évfolyamában, a midőn a közoktatásügyi rovatot vezette, több ízben 
fejtegette ebbeli nézeteit. Már akkor kimondotta, hogy legjobban sze
retné, ha a közoktatásügyi administratiót a ministeriumban pontosíta
nék össze (389 -393. 1.). Érdemes abban a kötetben lapozgatni, melyben 
az érdeklődő a vita egész anyagát találja összehalmozva. Sokan szó
lották hozzá a kérdéshez; mily egyetértés a kritika negativ végered
ményében, (hogy a Tanács szervezete rossz) s mily szétágazás a positiv 
reformjavaslatokban! Az 1890. közgyűlésen e sorok írója előadást 
tartott a Közokt. Tanács reformjáról. Fősúlyt annak a bebizonyítására 
helyezett, hogy a Tanács mindig hivatal akart lenni s hogy az nem 
fér össze a felelős kormány intézményével. «A Tanács mint hivatal 
nem lehet külön hivatal.» Az előadás végén tíz pontban voltak a fel
olvasás nézetei összefoglalva. Ott ki van mondva, hogy a Tanács ne

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület)' Közlöny. XX vili. 17
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legyen administrativ testület, s hogy szervezete inkább hasonlítson 
szabad értekezletekhez, melyek működését referensek és bizottságok 
készítik elő. (L. 1889/90. évfolyam. 2 9 —41.1.) Mikor nehány hónap
pal később megalkották az új szabályzatot, ez eszmék közül nehányat 
megvalósítottak (iskolai szakosztályok, referensek), de a fődologban 
nem történt változás, sőt a Tanács most még inkább volt hivatal, 
mint azelőtt, s mindinkább elhivatalosodott. Nem tagadható, hogy sok 
hasznos s üdvös dolgot teremtett a Tanács, a mint ez annyi kiváló 
szakember munkája folytán máskép nem is lehet, de szervezete egész
ségtelen volt s e szervezet folytán működése se volt különb. A kik 
ily testületet nem a mindennapi munka szempontjából ítélik meg, a 
kik összevetik a közoktatás feladataival, a kormány hivatásával, a 
végezendő munkával: gyanúval s bizalmatlansággal nézték ezt a mellék- 
kormányt, mely felelősség nélkül kormányzott, szótöbbséggel határozott 
s a valamely dologhoz értőket kényelmesen leszavaztathatta az e dolog
hoz nem értőkkel. Emlékeztetek a tankönyvbirálat vitája alkalmával 
történtekre! Mily makacsul ragaszkodott a Tanács ehhez az odiosus 
munkaköréhez ! A Tanács nem volt képviselője a szabad gondolkodás
nak, nem igen tudom, hogy initiativ eszméi lettek volna ; hivatal volt, 
a hivatal nehány jó, még több rossz tulajdonságával, a szabadon 
tanácskozó tudományos testület álarcza alatt. Szinte vígjátékszámba 
megy, hogy a ministerium két kiváló tisztviselője leírhatott maga-magá
hoz, mint a Közokt. Tanács referenséhez, hogy vizsgálja fölül mint 
referens, a mit elkészített mint ministeri tisztviselő, azután pedig fölírt. 
mint referens maga-magához, mint ministeri tisztviselőhöz, hogy a 
revisio megtörtént, végül pedig mint ministeri tisztviselő helybenhagyta, 
a mit mint referens fölülvizsgált s mint ministeri tisztviselő kidolgozott 
volt. Ezzel persze nem akarom e kiváló és lelkiismeretes paedagogusok 
és tisztviselők, ez elméletileg, gyakorlatilag s tudományosan egyaránt 
nagyon képzett emberek munkáját kicsúfolni vagy becsmérelni, mert 
ezek az urak tényleg rendkívül sokat dolgoztak, és munkájuk igen 
értékes volt, mint ezt mindenki tudja. Azt is tudom, hogy mint tiszt
viselők fölebbvalóik intentiói és eszméi szerint dolgoztak s mint a 
Tanács referensei elégszer hasznát vették a Tanács bölcseségének. 
Mindezeket teljesen elismerve és méltányolva mégis megmarad az 
egész szervezetnek kissé komikus vonása, a mely teljesen megvilágítja 
a szervezet ősi hibáját, eredendő bűnét. A Tanács voltakép hivatal 
volt; de minthogy elvileg független volt a ministeriumtól, s így az a 
veszély forgott fenn, hogy hivatal lesz a hivatal mellett, a tisztviselők 
személyiségének egységével akarták a szervezet betegségét gyógyítani, 
így nem juthatott ellenkezésbe a ministeriummal. Megmaradhatott a 
káposzta és a kecske is jóllakhatott. De minek kellett akkor a Közokt. 
Tanács? Nem lehetett volna ugyanezt a munkát a ministeriumban is 
végezni, olcsóbban, kevésbbé körülményesen, gyorsabban, kevesebb 
le- s fölírásokkal? Miért kellett a ministeriumnak egyik bureauját a
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Trefort-utczába helyezni el ? Minek kellett a nagy apparatus rendes 
tagokkal, bírálókkal, szakosztályokkal, jegyzővel, irattárral stb. ? Ha 
hivatal, akkor legyen leplezetlenül és nyíltan az. Újra meg újra azt kell 
mondani: Nincs a világon közolct. ministerium, mely kellő szakértelem 
'nélkül, melyet azonban a világért sem szabad rendes munkájához is a saját 
körén kívül másoktól kérni kölcsön, helyesen administrálhatná az iskolákat. 
A Közokt. Tanácsnak, t. i. a szakértelemnek benn a minisleriumban 
kell lennie; ott minden fölebbvalónak tudnia kell, mily munkát bizhat 
alárendeltjeire s mindenkinek tudnia kell, hogy felelős azért, a mit 
tesz. A minister peclig a képviselőház előtt valamennyiért felelős. Az 
administratióban nem szabad szavazattöbbségekkel dolgozni. Mert a 
collegium szavazásáért egyetlen egy tagja sem vonható felelősségre.

Eötvös Loránd br. ezt az elvet hangoztatta leiratában. Kimon
dotta, hogy a Közokt. Tanács mostani szervezetének egyes rendelke
zéseit a ministeri felelősséggel sem tartja teljesen összeegyeztethetőnek. 
Kimondotta, hogy a közigazgatási teendőktől meg akarja szabadítani a 
Tanácsot, s tisztán tanácsadó testületté alakítja át így győzött hosszú 
küzdelem és sok próbálgatás után az igazság. Most már nagyon keve
sen vannak, a kik ezt át nem látják. Nem igen hallottuk, hogy valaki 
a Tanács mostani szervezetének megszüntetését sajnálná. Magának a 
tanácsnak utolsó ülésében egy hang sem hallatszott védelmezésére. 
Mindenkinek éreznie kell, hogy egy kelletlen intézménytől szabadul
tunk meg

Némileg csodálkozom, hogy a Tanács ez utolsó ülésében nem 
találta a minister intentióit eléggé világosoknak. Nem csodálkozom, 
hogy vonakodott positiv javaslatot tenni a reformra vonatkozólag. 
A minister nyilván nem akarta bővebben kifejteni intentióit, hogy a 
Tanács szabadon nyilatkozhassék. A Tanács pedig nem akart positiv 
javaslatot tenni, mert talán némileg röstellette, hogy maga ítélje el 
maga-magát. Nem tudom, mi lesz ez incidens folytatása, de azt hiszem, 
hogy épenséggel nem lesz nehéz a Tanácsot tisztán tanácsadó testületté 
alakítani át. Meg kell jelölni azokat a fontosabb, nagyobb szabású 
alkalmakat, melyeknél szükség van arra, hogy a hivatalokon kívül 
állók is nyilváníthassák véleményüket. Ez nagyon egyszerű, valamint 
egy oly testület szervezete is kevéssé bonyodalmas, melyre ily munkát 
rábízhatni.

Itt azonban meg kell újítanunk ama régebbi indítványunkat (1. 
Közlöny 1888—89. 391. 1.), hogy a ministeriumnak az iskolai élet 
megfigyeléseiből vonható tanulságok rendszeres földolgozására főigazgatói 
(kormánybiztosok, kormányképviselők) és igazgatói értekezleteket kellene 
szervezni, melyek nagyobb időközökben összegyűlnének s az admini- 
stratiónak valóban becses anyagot szolgáltathatnának. A Tanács dolga 
volna a nagyobb szabású reformokat készíteni elő, az említett értekez
leteké e reformok hatását, keresztülvitelét, hiányait figyelni meg s így 
a részletekben való reformot segíteni elő. E két intézmény természetes

17*
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segítsége az administratiónak. Az egyik a nagy szempontok ügyét 
gondozza s a jövőbe tekint; a másik a jelent figyeli meg az ország 
minden pontján. Mindkettő eleven contaetust szerez a kormánynak a 
haladás két főtényezőjével, a teremtő tudománynyal és az eleven 
gyakorlattal. Végül pedig iparkodjunk mi egyesület is hasznos s fen- 
költ tevékenységre. Mi mint' szabad egyesület ne feledkezzünk meg 
ama feladatunkról sem, hogy minden egyesnek módot szolgáltassunk, 
akár a tudomány, akár a gyakorlat szempontjából eszméket initiálni, 
véleményeket érvényesíteni, részt venni a középiskolai ügy föllendíté- 
sében. Egyesületünk feladata a testületekkel és értekezletekkel szemben 
a productiv élet munkáját végezni, a szabad eszmecsere által mindenütt 
megtermékenyíteni a talajt.

(Budapest.) Alexander Bernát.

A KÖZÉPISKOLAI IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRAK.

Midőn az ifjúsági catalogus elkészítésén fáradoztunk, kétségen 
kívül az a czél lebegett szemünk előtt, bogy annak alapján majd ren
dezzük ifjúsági könyvtárainkat, hogy az ifjúságnak nem való munkákat 
onnan kiküszöböljük és más, a catalogusban ajánlott művekkel helyette
sítjük. Munkánknak, fáradozásunknak ez a ezél adta meg becsét, tette 
azt fontossá, jelentőssé. És ha ezt a czélt el nem érhetjük, akkor bizony 
összes munkánk kárba veszett, hasztalan volt.

Pedig alighanem ez az elszomorító kilátás fenyeget bennünket. 
A catalogust igen sok, talán a legtöbb helyen még mindig nem hasz
nálják, és az ifjúsági könyvtárak még mindig abban az állapotban 
vannak, melyben a jegyzék elkészítése előtt voltak. Morvay Győző 
kartársunk a Közlöny áprilisi számában szemökre is lobbantja az ille
tőknek ezt az indolentiát: «Vannak,» írja többi közt, «állami és nem 
állami intézetek, hol a jegyzék a ministeriális rendeletnek daczára még 
nem az egyedüli directiva, hanem tetszés szerint történik a beszerzés, 
noha a jegyzék más könyveket ajánlt, a szerzettek közül többet pedig 
a bírálat elvetett».

Voltak, kik ezt az eredményt előre látták és előkészítettek rá, 
hogy ne tápláljunk vérmes reményeket a munka sikere iránt. Egy fő
igazgató a jegyzékről írt jelentésében ezt a jellemző nyilatkozatot tette: 
«Az ifjúsági könyvtárak ügye csakugyan rendezésre szorul, és pedig 
rendezésre szorul inkább imperativ módon, mert tanácsadással nem egy 
intézetünknél kevésre megyünk.»

Ezek alapján, azt hiszem, kétségtelen, hogy az ifjúsági könyvtárak 
rendezése felsőbb tanhatósági intézkedés nélkül keresztül nem vihető. 
Erre a meggyőződésre jutottak Ausztriában is, s épen azért a közoktatás- 
ügyi ministerium szükségesnek látta az elkészített jegyzék alapján az 
ifjúsági könyvtárak revisióját elrendelni. Németországban is tettek hasonló
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intézkedéseket, melyek az ifjúság magánolvasmányát a legszigorúbb ellen
őrzés alá helyezik, s minden egyes, az ifjúsági könyvtár számára be
szerzett műért a tanári testületet teszik felelőssé. Ott minden egyes 
művet, melyet az ifjúsági könyvtár számára megszerezni óhajtanak, a 
tanári testületnek egy tagja eló'bb átolvas, és ha ajánlhatónak találja, 
azt neve aláírásával bizonyítja.

Megengedem, hogy hasonló szigorú rendszabályok alkalmazása ná
lunk sok helyt visszatetszést szülne. De, azt hiszem, ugyanazt a czélt 
simán, enyhébb eszközökkel is elérhetjük. A fó'dolog itt is, hogy a bajt 
orvosolni akarjuk. Ha egyszer elhatároztuk, hogy az ifjúsági könyvtárak 
állapotát is rendezni kell, akkor bizonyára az alkalmas eszközöket is 
meg fogjuk találni.

A felsőbb tanhatósági intézkedésen kívül elengedhetetlen föltétele 
az ifjúsági könyvtárak rendezésének a magyar elassikusok iskolai ki
adása. Nem akarom megújítani a régi vitát, vájjon a elassikusok összes, 
vagy csak egyes, paedagogiai szempontból kifogás alá nem eső művei 
ajánlhatók-e az ifjúságnak magánolvasmányúl ? A kérdés meglehetősen 
tisztázva van. A paedagogusok nagy többsége a classicusok válogatott 
műveinek kiadása mellett foglalt állást. A német és franczia tanítók 
sem adják a elassikusok összes műveit tanítványaik kezébe. Miért 
kellene épen nekünk e téren a lazább felfogásnak hódolnunk ?

Valóban érthetetlen előttem, miért maradtunk mi e téren annyira 
hátra, midőn a művelt külföld példájából már rég tanulhattunk? Fáj
dalmas érzés fog el, midőn látva azokat a jelesnél jelesebb német és 
franczia kiadásokat, szemem azon sivár pusztaságon állapodik meg, 
mely a mi állapotainkat e téren jellemzi. Németországban, mondhatni, 
a hány ország, annyi iskolai kiadása van a jeles írók műveinek. A 
franczia ifjúság is több iskolai kiadásban válogathat. Sőt a külföld 
paedagogusai nemcsak a szoros értelemben vett classicusok müveit dol
gozták fel iskolai használatra, hanem más kiváló írók és költők műveit 
is. A franczia ifjúság iskolai kiadásban bírja Bossuet, Buffon, Chateau
briand, Chenier, Lamartine, Michelet stb. műveit is. Sőt Hugo Victor 
műveiből is rendeztek már iskolai kiadást (Hugo Victor. L’oeuvre, 
Extraits, Edition des écoles, Páris, Quantin).

Miért ne utánozhatnék mi ezt a példát ? Ha meggondoljuk, 
mily nemes foglalkozást adnak az ily iskolai kiadások a tanároknak, 
nem kellene-e minden követ megmozgatnunk, hogy classicus és más 
jelesebb íróink műveinek iskolai czélra való tervszerű feldolgozását, 
nem mondom, megindítsuk, mert hiszen van már nehány ilyen művünk, 
de egy kissé gyorsabb menetben folytassuk ? Hány tanárnak adna az 
tanárhoz igazán a lehető legméltóbb foglalkozást.

Az iskolai kiadások hiánya egyik legnagyobb akadálya az ifjúsági 
könyvtárak rendezésének és egyúttal legfőbb oka, a miért tanítványaink 
a elassicusokat nem a kívánatos mértékben olvassák. Ezen a bajon tehát 
okvetetlenül segítenünk kell. Sajnos, a mi könyvkiadóinkkal nagyon
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nehéz megértetni, hogy a legnagyobb könyvfogyasztó Magyarországon 
még mindig az iskola, hogy tehát jogos kívánság, hogy ők is hozzanak 
némi áldozatot az iskola szükségleteinek. Én legalább semmi hajlandó
ságot sem tapasztaltam nálok ily iskolai kiadások rendezésére. Kívánatos 
volna tehát, hogy nálamnál hathatósabb szószólók lépnének közbe. A 
leghatalmasabb szószóló kétségen kívül maga a közoktatásügyi kormány 
volna; az ily magas fórumtól jövő felszólításnak minden valószínűség 
szerint megvolna a kívánt sikere.

De van még egy harmadik baj is, mely a rendetlenséget ifjúsági 
könyvtárainkban még azon esetre is állandósítaná, ha az iskolai ki
adások hiányán segítenénk és a könyvtárak revisióját tényleg végre
hajtanék. Ez a baj abból származnék, ha a meglévő jegyzékkel a 
munkát befejezettnek tekintenők. Nagyon helyesen jegyzi meg Morvay 
Győző tagtársunk: «Az ifjúsági könyvtárak beszerezvén a jegyzék köny
veit, újra ellenőrizetlen, felül nem bírált művekkel telnek meg, és ott 
állunk, a hol tavaly és azelőtt voltunk, sok helyen pedig még vagyunk 
is». Vagyis ha az irodalom újabb termékeit nem kisérjük folyvást 
figyelemmel, és az ajánlható műveket mindig új és új jegyzékbe nem 
foglaljuk, ott leszünk, a hol voltunk, eddigi fáradozásunk is kárba vész.

Ez a veszély nem fenyeget ugyan a millenniumi kiállításig, mert 
az ott bemutatandó ifjúsági könyvtárból semmi szín alatt nem hiányoz
hatnak a catalogus elkészítése óta megjelent ifjúsági művek, minthogy 
úgy belbecsre, mint kiállításra nézve jóval felülmúlják régibb ifjúsági 
iratainkat. Már pedig azok csak úgy lesznek a könyvtárba elhelyezhetők, 
ha előbb megbíráljuk és catalogizáljuk őket. A catalogus III. füzete tehát, 
legyünk jó reménységben, a milleniumi kiállításra minden bizonynyal 
meg fog jelenni, hacsak magának a kiállítandó ifjúsági könyvtárnak becsén 
épen a legjobb ifjúsági műveknek hiánya által csorbát ejteni nem aka
runk. E részben teljesen nyugodtak lehetünk. A közoktatásügyi minis
terium eddig is készséggel teljesítette mindazt, mi az említett czélra 
szükségesnek mutatkozott. Hogy pedig a millenniumi kiállítás után mi 
fog ez ügyben történni, arról, azt hiszem, elég idő lesz majd akkor 
gondolkoznunk.

Egyelőre teljesen meg lehetünk elégedve, ha sikerül elérnünk, hogy 
az ifjúsági könyvtárak revisiója a meglevő jegyzék alapján tényleg végbe
menjen, ha az iskolai kiadások hiányán segítünk és a catalogus III. 
füzetének megjelenését biztosítjuk.

(Budapest). Dr. Szemák István.

HELYETTESÍTÉS ÉS ÓRADÍJ.

Az a rövidke commentár, melylyel a közoktatási minsteriumnak 
a reáliskolai latinnyelvi órák díjazására vonatkozó egyik legújabb rendele
tét (5062J/894. sz.) kisértem, (a Közlöny f. évi 7. számában.) széle
sebb körű érdeklődést keltett, mint a mennyire számítottam. — Nem



csak a Közlöny 9. száma ( V. ö. Középiskolai casuistica és Krajcsáros 
gazdálkodás ez. czikkecskéket) tanúskodik erről, hanem több magán 
levél, melyek részint helyreigazítással szolgálnak, részint fölvilágosítást 
kérnek ez újabb intézkedés ügyében. — Különösen figyelmet keltett a 
felszólalásomhoz kapcsolt azon indítvány, hogy egész esztendőre szóló 
helyettesítések alkalmával a ministerium ne csak az óratöbbletet díjazza, 
hanem legalább is egy helyettes tanár fizetésével felérő összeget, tehát 
800, illetve 1000 irtot folyósítson, azt is bocsássa a tanári karnak 
rendelkezésére; hadd oszsza az föl a maga tagjai között a legjobb 
belátása szerint. — A helyettesítésnek a tanárhiány következtében mind 
gyakoribb és mind terhesebb kérdése csakis így oldható meg a jog 
és méltányosság kívánalmainak megfelelően. —- Mert a közoktatási 
kormány csak nem kívánhat pénzügyi hasznot húzni abból, hogy vala
mely tanári szék — a tanári kar hibáján kívül — betöltetlen marad. 
Ha tehát az ilyen tanári kar a hiányzó tag munkáját is magára vállalja, 
a legelemibb igazságérzet is azt parancsolja, hogy a kormány adja 
meg a tanári karnak azt a minimális összeget, a melylyel az üresen 
maradt tanszék betölthető volna. Ezen összeg pedig — helyettes 
tanári fizetés — azért bocsátandó a tanári karnak szabad rendelkezé
sére, mert a hiányzó tanár munkatérbe nemcsak az óratöbbletet vállaló 
tanárokra háramlik, hanem kijut abból a többi kartársaknak is, ha 
másból nem, a fegyelem fentartásából, a gyakrabban előforduló helyet- 
tesítgetésből. Hogy aztán a tanári kar milyen kulcs szerint osztja 
föl a rendelkezésére bocsátott 800, illetve 1000 frtot, az a helyi körül
ményektől függ. Legméltányosabbnak látszik előttünk, ha az összeg 
3/4 része a többletórák díjazására fordíttatik, a többi pedig hadd 
szaporítsa a tanári kar közös jövedelmét, a magán, fölvételi és érett
ségi vizsgálatok díjából begyülő alapot.

Ilyen eljárásra tudunk példát a felekezeti és községi középiskolák 
életéből, ezt az eljárást akarta követni a debreczeni állami főreáliskola 
is, a mely a betöltetlen maradt tanszék helyettesítésekor hasonló értelmű 
fölterjesztést tett a közoktatási kormányhoz. De míg a debreczeni 
főreáliskolának a ministerium csak annyit felelt, hogy gondoskodni fog 
a helyettesítő tanárok méltányos díjazásáról, addig egy másik főreál
iskolában hasonló esetből kifolyóan már érdembeli határozatot is hozott. 
A közoktatási minister, — mert ez bizonyára magának Eötvös báró
nak az új szelleme — legelőször a brassai állami főreáliskolával 
szemben gyakorolta ezt az igazán liberális fölfogást, melyről bizonynyal 
az összes állami rendelkezés alatt álló iskolák a legnagyobb örömmel 
és Eötvös br. minister iránti teljes elismeréssel fognak hírt venni. A 
brassai állami Főreáliskolához 51.443/1894. szám alatt érkezett ministen 
rendelet ugyanis arra való tekintettel, hogy egy tanárt az egész tan
éven keresztül kell helyettesíteni, a helyettesítést végző tanárok számára 
összesen 800 írt jutalomdíjat tesz folyóvá.*

* Binder Jenő brassai állami főreáliskolai tanár úrnak, a ki kollegái
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Midőn ez örvendetes lényt, a krajcsáros gazdálkodásnak a végét, 
ellenben a tanári munka megbecsülésének igen-igen bíztató kezdetét, a 
minister iránti hálás köszönettel regisztráljuk, csak azt kívánjuk, hogy 
tegye a ministerium liberalis eljárását teljessé és bocsássa a helyette
sítés esetén kiutalt összeget a tanári karnak szabad rendelkezésére, hadd 
növekedjék azzal is a tanári karnak eddig oly szűkre szabott, de ezen
túl mindinkább fejlesztendő autonómiája.*

(Debreczen.) Kardos Albert.

AZ IFJÚSÁGI LAPOK.

A Közlöny 10. számában ily czíinen néhány sort szentel a 
«Vegyesek» rovatában e kérdésnek, a mely van oly érdekes és érde
mes, hogy vele foglalkozzunk, mert csakugyan kívánatos, hogy e téren 
is történjék valami érdemleges. Hogy e kérdéssel bővebben foglalkozom 
az említett körülményeken kívül, két oka van: 1. mert az említett 
felszólalás velem is törődik, 2. mert tanár és egy ifjúsági lap szer
kesztője vagyok. Ne gondolja senki, hogy a szerkesztő pro domo akar 
beszélni, ki fog tűnni, hogy nem magamért, hanem az ügyért küzdők.

Hogy az ifjúságnak neki való lapra tényleg szüksége van, azt 
érezzük, tapasztaljuk. Ha a 6 —10 éves gyermekeknek szükségük van 
az «En Ujságom»-ra s annak tényleg meg is van a maga hasznos 
missiója, annál inkább kell megfelelő lap a középiskolai ifjúságnak. 
Külföldön van is ifjúsági lap, még pedig elég nagy számmal (Guter 
Kamerad, Der neue deutsche Jugendfreund, Das neue Universum, 
Kränzchen, Magasin illustré d’education el de récréation stb. stb.) 
Nálunk csak a Hasznos Mulattató készül külföldi minta után. De kül
földön van a lapoknak publicumuk, — nálunk nincs. Azok élnek (a 
Magasin illustré 1864, tehát 30 év óta áll fenn), a Hasznos Mulattató 
meg csak vegetál.

Igaz, hogy a külföldi ifjúsági lapok tartalmasak i s : hasznos, 
tanulságos czikkeik mellett finom kivitelű illustratiókban is gazdagok; 
— milyen szegény ezek mellett a Hasznos Mulattató az ő gyarló 
képeivel s közleményeivel! Igaz, hogy nem szabad felednünk azt sem, 
hogy a külföld mennyivel előbbre van aczélmetszés, nyomás, rajzolás

előzékenységgel közölte velem az adatokat, ez úton is őszinte köszönetemet 
nyilvánítom.

* Magát ez indítványt részünkről is helyeseljük; legföllebb azt nélkü
lözzük a czikkben, hogy írója nem formulázza világosan, hogy hány óra
többletnél volna méltányosan kérhető a helyettes tanári egész fizetés. Mert 
hiszen ha teljes óraszámot s illetőleg teljes tanszéket kellett helyettesíteni, 
megadták a 800, s illetve 1000 frtot eddig is. a mint hogy szűkebben már 
nem is lehetett volna mérni. A felosztás módozatával pedig nézetünk szerint 
ezúttal kár complicálni a kérdést, mert e fölött legalább is eltérők lehetnek 
a nézetek. Szerte.
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dolgában is ! Ha nálunk valaki eredeti illustratiókat akarna készíttetni 
s a jó, eredeti közleményeket meg is fizetni, akkor 10— 12 forinton 
alul nem adhatna jó ifjúsági lapot. De ugyan hány szülő van Magyar- 
országon, a ki gyermekeinek lapra ennyit áldozna ? Ezért a pénzért 
megveszi az egy-egy évre szükséges tankönyveket! íme a Hasznos 
Mulattató «képei ízetlenségének» magyarázata.

Mi az oka, hogy nincs a középiskolai ifjúságnak megfelelő lapunk ?
1. Részben a szülők szűkkeblűsége, a kik ilyen czélra nem áldoznak. 
Minek a gyereknek lap ; van elég tanulni valója; ráér újságot olvasni, 
ha nagy lesz; nincs nekem ilyen haszontalanságra kidobni való pén
zem, inkább egy pár czipőt, vagy kalapot veszek az árán. Ilyen és 
hasonló megjegyzések követik a fiú kérését, a kinek megtetszik az 
ifjúsági lap s azért rimánkodik szüleinek, hogy járassák neki a lapot.
2. Ifjúsági lapot csak a tanárok útján lehet terjeszteni, a tanárok nagy 
része azonban eldobja, meg se nézi a neki küldött mutatványszámot; 
arra meg éppenséggel nem vesz fáradságot, hogy egy lapot ajánljon. 
Hogy magam ellen ne zúdítsam collegáimat, újra hangsúlyozom, hogy 
csak egy része, mert hálátlan volnék azok iránt (vannak vagy húszán), 
a kik az ifjúsági hönyvtár számára megrendelték a «Tanulók Lapjá»-t. 
Részben ezt is értem, mert a cognae-árjegyzékektől kezdve annyi min
denféle mulatványt kapunk mi tanárok, hogy legtöbbjét föl se bontjuk.
3. Az eddigi ifjúsági lapok nem feleltek meg azon követeléseknek, 
melyekkel egy ilyen lappal szemben föllépünk; nem voltak olyanok, 
a minőknek lenniük kell.

Eddig mindig csak azt hallottuk, hogy nincsen megfelelő ifjúsági 
lapunk, a mely paedagógiai érzékkel s nevelői judiciummal volna 
szerkesztve, — de tudtunkkal azzal még senki sem állt elő, hogy hát 
hogyan is kellene egy ilyent szerkeszteni ? De, ha a bajt constatáljuk, 
gyógyítani is, tanácsokat adni is kellene. Minőnek kellene egy közép
iskolai ifjúsági lapnak lenni ? Bátor leszek e tekintetben elmondani 
szerény véleményemet, hozzátéve azt is, hogy e czikkel provokálni 
kívánom kedves collegáimat s nagy érdeklődéssel várom erre vonatkozó 
tárgyilagos véleményöket, mert azt hiszem, hogy ezzel a jó ügynek 
csak használni fogunk.

Az ifjúsági lapnak első sorban olcsónak kell lenni, hogy szegény 
tanuló is megszerezhesse. Ne gondolja senki, hogy mikor én a «Tanulók 
Lapjá»-t 1893. deczemberben megindítottam, talán anyagi haszonra 
számítottam. Hogy nem speculatio volt, mutatja az, hogy semmiféle 
reclámot nem használtam sem akkor, sem azóta. Ez az oka, hogy 
nagyon sok helyen azért nem járatják, mert hírét sem hallották. 
A lap árát oly csekélyre (1 írt 60 kr.) szabtam, hogy még a szegény 
tanulók is megrendelhették. A ki tudja, hogy mit tesz egy ilyen 
vállalatba idegen támogatás nélkül belefogni, az nem csodálkozik azon, 
hogy ez év folyamán ezer forintot fizettem rá a lapra.

Egy ifjúsági lapnak nem az a czélja, hogy szórakoztató olvas
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 18
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mányokat adjon az ifjúságnak, olyanokat, melyeknek sem irodalmi 
értékük, sem nevelő hatásuk, sem maradandó becsük nincs. Minek az 
ifjúságot a léha olvasmányokhoz, a rósz versekhez már oly korán 
hozzászoktatni? Ez az oka, hogy a tanuló 1 4 —16 éves korától kezdve 
irtózik minden komoly dologtól, a szemével s nem az eszével olvas, 
gondolkodni meg épen nem akar. 14— 16 éves koráig ilyen elbeszé
lésekkel beéri, de azután meg már regény, könnyű, érdekes, csiklan
dós olvasmány kell neki. Az ifjúsági lapnak olyan közleményeket kell 
adnia, melyek az ifjúságot tanítják, nevelik, melyek mintegy kiegészítik 
azt, a mit az iskolában hall, a melyekben példákat, mintákat talál 
esetleg iskolai feladataihoz.

A «Tanulók Lapja» megindítására egyenesen az a szomorú 
tapasztalat vezetett, hogy a tanulók nem tudnak magyar gyakorlatokat 
írni. Hiába adtam meg a feladott thema vázlatát, egy-kettő kivételével 
a többi gyarlón dolgozott. Ebben éreztem az ifjúsági lap hiányát. 
Elhatároztam, hogy mivel nincs olyan lap, a melyből a tanuló iskolai 
életébe vágó dolgokat tanulhatna, — adok neki én. Meggyőződésem 
volt, hogy ezzel hasznos szolgálatot teszek a tanügynek. Szép csendben 
megindult a kis lap, s hogy hézagot töltött be, mutatja az, hogy félév 
alatt 500 előfizető járatta. Pedig milyen száraz volt! Csupa iskolai 
dolgozatnak való tétel vázlatban és kidolgozva, egv-egy rege, egv- 
egy talány!!

Később magam is láttam és éreztem, hogy a lap, ha csak ilyen 
nagyon is komoly dolgokkal van tele, kissé száraz; — részben meg
változtattam tehát a lap irányát, 12 oldal helyett 20 oldalt adtam, 
s minden számban irodalmunk egy-egy jelesének arczképével, annak 
életrajzi adatait és méltatását, egy-egy kidolgozott tételt (pl. emlék
beszéd a tanulótárs koporsója fölött, búcsú a szülői háztól), vagy váz
latot (ora et labora; qualis vir, talis oratio; Ágnes asszony és Kund 
Abigél; Schiller «Teil V.» nő alakjai stb.), egy-egy nagyobb dolgozatot 
(Berzsenyei költészetének méltatása), érdekes elbeszélést (pl. Plautusról, 
mint inasról), valamelyik költőnk egy-egy értékes, de kevésbbé ismert 
költeményét közöltem. Volt gondom az apróságokra (szórakoztató és 
tudományos), történelmi, földrajzi, számtani, utóbb természetrajzi, sőt 
tréfás kérdésekre is. Különfélék czím alatt a tanulók hozzám intézett 
kérdéseire (pl. mi a rococo, ki volt Corregio stb.) feleltem. A beküldött 
s az ifjúságnak való könyvek ajánlására külön rovat volt és van.

Abban meg egészen eredeti a «Tanulók Lapja», hogy minden 
számban feladatok vázlatait közli az 1., 2 .; a 3., 4. és a felsőbb 
oszt. tanulók számára külön-külön, s e tekintetben nemcsak a tanulók
nak, hanem a tanároknak is jó szolgálatot tehet. Ebben a tekintetben 
tehát paedagogiai lap is.

Ez volt az én felfogásom arról, hogy milyennek kellene lennie 
egy ifjúsági lapnak. Hogy az újítás a lapnak csak hasznára vált, eléggé 
igazolja az, hogy a «Tanulók Lapjá»-nak 800 előfizetője lett egy év alatt.
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Most legyen szabad a Közlöny czikkírójának kis megjegyzésére 
reíleetálnom. Azt írja: «Nem helyeselhetjük, hogy az Értesítőkből ki
keresi a jobb tanulókat s levelet ír nekik, hízelgő szóval buzdítván 
őket előfizetők gyűjtésére».

Minő más módot tud czikkíró úr egy ilyen lap terjesztésére? 
Tisztessségtelenek tartja-e az eljárást? Ha czikkíró úr látott ilyen leve
lezőlapot (s nem levelet) mondja meg, melyik abban az a «hízelgő» 
szó ? Komoly felszólítás az, melyben egy tanár a tanulóval szemben, 
a kinek a lapot ajánlja, nagyon is megtartja a : drei Schritt-et, a mit 
eléggé bizonyítanak a tanulók válaszai, melyekben valamennyi «meg
tiszteltetésnek» veszi a fölszólítást s vagy maga fizet elő, vagy elő
fizetőt gyűjt. Még csak azt sem teszem meg, bogy a nyakára küldjem 
a lapot, hanem előbb megkérdezem, akarja-e, hogy megtekintés végett 
elküldjem. Ennél szolidabb, tisztességesebb eljárást, azt hiszem, lehetetlen 
kívánni. Ha czikkíró úr más módot ajánl, hálás köszönettel fogadom.

Igaza van a czikknek abban, hogy én, mint magán-ember, 
«szegényes eszközökkel rendelkezem arra, hogy a lapot nagyon széles 
körben terjeszszem», s igaza van nagyon, hogy «míg szellemi és anyagi 
erő nem szövetkeznek, s míg kezdő lap ilyen eszközökre szorul, nem 
lehet haladást várni és sikert remélni».

Hogyan lehetne ezen segíteni? Vagy úgy, hogy a «Tanulók 
Lapjá»-t a közoktatási kormány pártfogásába venné s anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesítené, vagy ha kiadását átvenné tőlem egy 
hatalmas vállalat, minő pl. az Athenaeum, a mely így a kiadásában 
megjelenő ifjúsági munkákat is jobban terjeszthetné.

Mindez azonban még mindig nem volna elég. A magyar tanárok 
erkölcsi támogatása nélkül semmire sem mehetünk. Ha maguk a tanárok 
írnának czikkeket, s adnák annak, a mi jó, a legjavát, — igazán 
csak akkor lehetne jó ifjúsági lapunk.

Addig legyen elég az én munkám, meg az én lelkesedésem!
(Budapest.) Dr. Rupp Kornél.

I S M E R T E T É S E K .

Unser G ym nasial-U nterricht Bekenntnisse von Alethagoras. 
Gymnasiallehrer. — Braunschweig 0. Salle 1894, 52 1. — Második, 
átdolgozott kiadás. Ára 60 Pf.

A középiskolai oktatás és a középiskolák szervezete nálunk úgy 
mint külföldön az átalakulás, mondhatnám, a vajúdás állapotában van. 
Németországnak megvolt a nagy conferentiája, nekünk a nagy egy
séges iskolai enquéte-ünk: egyik után sem mentek teljesedésbe a 
hozzájuk fűzött nagy várakozások ; a heves küzdelmeket itt s ott vissza
hatás követte, de míg amott a reform hívei komoly, kitartó munkáju
kat — megengedem, immár nagyobb nyugalommal s belső elmélyedéssel

* 18*
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folytatják, nálunk resignátiónál egyebet sajnos nem találok. Ezen ok
ból s a tanügyi állapotok analógiájánál fogva is nagyon érdemes, hogy 
tudomást vegyünk két legújabban megjelent középiskolai reform-tanul
mányról, melyeknek álnevű szerzője egy jó hírnévnek örvendő német 
középiskolai tanár. S ha hozzáteszem, hogy classiea-philologus létére 
is a gymnasium ellen fordul, úgy ezzel már megadtam a hitet önálló
ságába és független szókimondásába. Nem akarok a szerző fejtegetései
nek elébe vágni, de azt már előre jelzem, hogy az egészen veres 
fonalként vonul át e jelszó vagy helyesebben meggyőződés: Hátrább a 
classicismussal! S hogy a riadó nem hangzott el a pusztaságba, 
bizonyítja a második kiadás, mely tanügyi röpiratoknál még Németor
szágban sem igen gyakori.

Bár az előttünk fekvő tanulmány első sorban a német gymnasiumi 
oktatással foglalkozik s azt teszi szigorú s éles bírálat tárgyává, honi 
intézeteinknek már említett analógiájánál fogva, az abban kifejtett nézetek 
és eredmények mutatis mutandis a mi viszonyainkra is alkalmazhatók. 
Szükséges tehát, hogy mindenekelőtt a füzet gazdag tartalmát legalább 
kivonatosan ismertessük. Az első részben (16—26. 1.) szó van «A 
classical tanulmányoknak mint az ifjúság képzőeszközének állító
lagos nélkülözhetetlenségéről*. A status quo vagyis a classicismus 
híveinek régóta hangoztatott s ismert két érve: az ókori nyelvek for
malis képzőereje s logikai iskolázása és az eszményi érzék fejlesztése 
közül amazt kitűnő iratok már eléggé megvilágították s a kellő értékre 
redukálták, nem így az utóbbit, mely annyira elhatalmasodott, hogy 
pl. Steinmeyer nem riad vissza a következő' merész állítástól: «Min
denki, ki igényt tart arra, hogy népének szellemi vezetésében részt 
vegyen, a gymnasiumon nyerte s kell, hogy nyerje előképzését, mert 
csakis ez nyújtja azon magasabb emberi képzést, mely ma s örökre 
szükséges alapja minden felsőbb szakképzésnek s a melynek híján a 
legszélesebb ismeretekkel bíró jogászt és orvost műveletlennek kell 
nevezni». Ezen végtelen túlzással szemben Alethagoras, az ó- és új
kori kultúrák közt bizonyos összefüggést megengedve, amazt egy túl
haladott álláspontnak mondja s kimutatja, hogy a modern művelődés 
immár egy önálló egész, mely amazt teljesen nélkülözheti, sőt az iskolai 
classicismus korlátái híján a modern cultura még sokkal többre vihette 
volna. Az ókori s főleg a római irodalom használhatósága iskolai szem
pontból igen csökkent; a szerző sorra veszi a gymnasiumban tárgyalt 
írókat, egyenként kimutatja azok gyengéit s azt a kevés alkalmasat, a 
mit még eszményi irányban is belőlük tanulhatni; azután körültekintve 
a modern irodalmakban, felsorolja azon franczia, angol és főleg német, 
írókat és műveket, melyek az ókoriakat sikerrel pótolhatják.

Még radikalisabb a füzet 2. része: A classicismus káros be
folyása az ifjúság nevelésére, melyben a szerző (ki classica-philolo- 
gus!) így szól: «A classicismus mint a középső oktatás alapja már 
csak azért is kiszámíthatatlan kárt okoz szellemi téren, mert 117 heti-
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óraszámmal a 150-nyi összes óraszámmal szemben* túlságosan hát
térbe szorítja a gymnasiumokon más fontosabb és szükségesebb tárgyak 
tanítását«. A holt nyelvek tanítását legszívesebben külön theologiai és 
philologiai iskolákba szeretné terelni. A természettudományok hiányos 
tanítását a gymnasiumokban már Dubois Reymond, Preyer és Esmarch 
hangsúlyozták a jövendő előkészítés fogyatékossága tekintében ; de káros 
ez még azért is, mert az ál-idealismus köpönyege alatt már csirájában 
elfojtja a természet iránti érdeklődést s annak megértését, s így az 
illetők saját kárukra örökké nélkülözik a szabad természetnek s 
alkotásainak semmi által sem pótolható üdítő hatását. Még végzetesebb 
társadalmi s nemzeti szempontból a dívó, hiányos történelmi tanítás, 
mely mindig s mindenben az ókori viszonyokat tartva szem előtt, ideje
korán eltompítja a történeti érzéket s képtelenné tesz a modern emberi 
s társadalmi viszonyok megítélésére: mert a mai állapot csirái nem az 
ókorban keresendők, hanem azon nagy átalakulási folyamatban, melyet 
az európai államok és népek XIV. Lajos óta átéltek. Az új porosz 
tantervek által a történelmi oktatás kiegészítéséül előírt nemzetgazdasági 
és sociál-politikai ismeretek bármily üdvösek is legyenek, még nem 
kielégítők, mert nagyobb óraszám mellett egyaránt szükséges a gazda
sági, társadalmi és államtudományok elemeinek terjesztése is. Nagy és 
régi baj, hogy a gymasiumokban az ókort idealisalják; szerzőnk legalább 
a legnagyobb utánjárással sem volt képes kideríteni s megtalálni azt, 
a mi az ókori történelmet eszményileg oly annyira az újkori fölé 
helyezné. Ellenkezőleg közelebbről s lelkiismeretesen véve a dolgot, 
megannyi sötét pontot fedezünk fel, melyeket a tanulók előtt, a nymbus 
megőrzése végett, bölcsen eltakarunk; ámde ezen téves képzetek és 
megmásított tények az ifjú lelkületében megrögződnek, bármily kévéssé 
is feleljenek meg a valóságnak. Hisz maga Polybius is a hűtlenséget 
és a megvesztegethetőséget említi mint nemzete két főjellemvonását : 
a rómaiak története pedig a tengernyi vérrel, szenynyel és könynyel 
legfeljebb azt bizonyíthatja, hogy a világ az okosaké, nem pedig a jóké. 
Az az eszményi pipere (idealer Aufputz), melyben az ókort a müveit 
közönség még mai napig is látja vagy látni véli, nem egyéb mint 
azon történelmi retouche-művészet folyománya, melyet a cl. philologusok 
becsületes de egyoldalú lelkesedésükben a történelmi hűség szépítésére 
pazarolnak. De még ezzel is csak egy elmosódott, meddő idealismust 
nevelünk az ifjúságnál, mely fogalomzavart támaszt és erkölcsi érzékü
ket tompítja, a helyett hogy a jóval becsesebb öntudatos és cselekvő 
idealismusra buzdítaná őket.

Ezek után Alethagoras a classicismusnak három oly bűnt 
ró fel, melyek eredetiségüknél fogva meglepőek és a szerző önálló 
gondolkodása mellett bizonyítanak. Ezek : 1. A classicismus túlságosan 
az érzékire és a külső érzékekre fekteti tartalmával egy pogány-

* Az 1892-iki új tantervek értelmében már csak 98 és 164 heti óra, de 
még mindig 2/6-része az összes óraszámnak.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 19
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materialistikus felfogás terjesztője, mely háttérbe szorítja a keresztény 
világnézetet s e tekintetben kiszámíthatatlan károkat okozott már is. 
(Csak mellesleg utalok azon érdekes ellenmondásra, mely e tekintet
ben nálunk létezik : hol a kereszténységet aláásó pogány-materíalistikus 
védvárak túlnyomólag a — felekezetek kezében vannak.) 2. A classi- 
cismus előkészítője és munkatársa a pessimismusnak, mert a pogány 
ókort eszményinek, a keresztény jelent reménytelennek tünteti fel.
3. A classicismus káros társadalmi visszahatásai: a gymnasium tanulóit 
önhitté neveli (mehr eingebildet als gebildet) s fokozatosan mind 
nagyobb válaszfalat emel, elidegenítést és elhidegülést létesít az iskola
társak, a szülőké s a társadalmi rétegek között. Míg így az ür a 
művelt körök és a nép között egyre nő, a kölcsönös megérthetés 
lehetősége csökken.

Mintegy ezeknek összefoglalásául a szerző [egy befejezésben a 
mai gymnasiumban (természetesen csak a németben!) egy tiszteletre
méltó s jelenbe nyúló romot lát, mely beárnyékolja azon talajt, hol 
különben dús élet fejlődhetnék s melynek megfogyott életerejét rendel
tetési idején túl szeretnék hasznosítani. Azzal, hogy az idősebb nem
zedék lelépett az élet színpadáról, a gymnasium betöltötte feladatát s 
a czivilizált emberiség szellemi szervezetében csak zavarokat okoz. Az 
egyoldalú classicismus az újkor szellemi életében olyan mint a scola- 
stika a középkor végnapjaiban. — A berlini conferentia határozatából 
1892-ben létesített reformok szerzőnket sem elégítik ki: amaz meg
rendítette a gymnasium egyeduralmát, emez a kétlakiság és egyéb fél 
rendszabályok révén tarthatatlan állapotokat teremtett, a mit leplezve 
maga a kormány is elismer azzal, hogy nemcsak megengedi, de 
szinte előmozdítja a frankfurti és altonai iskolák mintájára szervezendő 
új egységes középiskolák felállítását.

Positiv és részletes reform-javaslatokkal a szerző adós marad, 
de egy újabb röpiratában, melyben az eddiginél még részletesebben fejti 
ki a gymmnasiumi oktatás erkölcsi hátrányait, néhányat felsorol. Ennek 
ismertetését és mindkét tanulmánynak egyéni s kritikai méltatását egyik 
közelebbi számra tartom fenn magamnak. kf.

VEGYESEK.
Tanárképzés. Lapunk zártakor arról értesülünk, hogy a közokt. minis

ter egész csöndben fontos lépést tett a tanárképzés ügyében. Megtette az 
előkészületeket arra, hogy jö v ő  szep tem ber h a v á b a n  m e g n y ith a ssá k  a  k ö zé p 
is k o la i  ta n á r je lö lte k  in te r n a tu s a .  Meg vannak állapítva az internatus szerve
zetének főbb vonásai, megvannak a szükséges költségek, sőt már megvannak 
a szükséges helyiségek is. Legközelebb bővebben szólunk az ügyről.

A tankönyvengedélyezés ügyét a Közokt. Tanács mostani szervezetének 
megszüntetése folytán szabályozni kell. Valószinűleg úgy lesz, hogy ezentúl
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is minden középiskolába behozandó könyvet be kell nyújtani a ministerium- 
hoz. a mely maga gondoskodik majd róla. hogy e könyvet megbiráltassa. 
A mely könyvet pedig egy bizonyos idő' alatt el nem tiltanak, engedélyezett
nek tekintendő'. Egyébiránt a szabályzatnak minden esetre nem sokára ki 
kell adatnia s akkor majd lesz módunk bővebben szólni róla.

Szobor-átadás. A tavaszszal ült Klamarik-jubileum befejező actusa 
múlt vasárnap folyt le. A rendező bizottság elnöke : dr. Erödi Béla főigazgató 
s egyik alelnöke : Mauritz Rezső igazgató ekkor adták át dr. Klamarik János 
ministeri tanácsos családjának a kész mellszobrot, melynek csak mintája 
készülhetett volt el a jubiláris ünnepélyre. Márványba vésve a szobor művészi 
becse még sokkal inkább érvényesül, úgy hogy az méltó terméke a Strobl 
Alajos vésőjének, a mint hogy erről bizonyára a tanárvilágnak is sok tagja 
győződött meg a «Nemzeti Salon» kiállításán.

Az igazgatói értekezletek ügyében felszólalást kaptunk. írója biztosít, 
hogy az intézménynek maga is egyik igaz barátja s örömét fejezi ki, hogy 
az egyesület is újra kezd foglalkozni az eszmével, mely valóban megérett 
már arra, hogy az életbe átültethető legyen. Okos dolognak tartja azt is, hogy 
az intézmény szüksége a practícus oldalról is megvilágíttassék s a megvaló
sítás előkészíttessék ama kérdések felsorolásával, melyek az értekezletnek 
méltó tárgyai lehetnének. De zokon veszi, hogy a Közlöny olyan részint kicsi
nyeskedő. részint különcz kérdéseket is tűz ki a sorrendben, mint pl. a párbaj
ban segédkező s az igazgatónak nem köszönő tanárok vagy a tanárt provo- 
cáló igazgatók dolgát, melyek részint alig is lehetnek a való életből merítve, 
részint szót sem érdemelnek. Azt mondja, ezek talán mégsem igen volnának 
méltó tárgyai az első igazgatói értekezleteknek. Felszólaló az efajta kérdésektől 
az ügy komolyságát félti s óva int, hogy falra festett ördögökkel ne tüntessük 
fel a magunk állapotát olyan anarchistának, avagy olyan tehetetlennek, hogy 
tanulók s tanárok lehető strike-járól is beszélni kellene. A fölszólalónak, 
kinek soraiból a tiszta érdeklődés melegét érezzük ki. nagyon röviden válaszol
hatunk. Ő nem vette észre, hogy a megkezdett sorozat dr. Kemény Ferencz- 
nek az a dolgozata, melyet a választmány a múlt évben a kérdés fölötti tanács
kozások alapjául elfogadott s a melynek közlését a Közlöny kötelességévé 
tette, de mit a Közlöny mindez ideig nem teljesíthetett. Maga ez a dolgozat 
pedig csak kiinduló pontja lehet az eszmecserének, bizonyára maga a szerző 
sem kívánja egyébnek tekinteni. A hozzászólás jogának gyakorlására szívesen 
megnyílik majd a Közlöny is, mihelyt majd a sorozat közlése véget ért.

Tornatanítók indítványai. A «Magyarországi Tornatanítók Egylele» 
memorandumot nyújtott be a közoktatási ministerhez a testi nevelés fokozása 
ügyében. Javaslataikat tizenegy pontban foglalják. Kívánják: hogy a torná- 
zásból nyert érdemjegy irassék be az érettségi bizonyítványba ; hogy a tor- 
názás legyen kötelező tantárgy az ismétlő- és inasiskolákban, a kereskedelmi 
iskolákban, akadémiákon, egyetemeken, sőt papnevelő intézetekben is, hogy 
a tornázásra és testi foglalkozásra szánt idő terjesztessék ki az összes isko
lákban, hogy a vívás mint rendkívüli tantárgy már a hözépiskola ötödik 
osztályában tanítható legyen; hogy a tanulók év elején ép úgy el legyenek 
látva tornaruhával mint tankönyvekkel; hogy a fölmentés a lehető legnagyobb 
szigorral történjék, a tanulók tanév elején az igazgató, az osztályfőnök s a 
tornatanító jelenlétében iskolai orvos által vizsgáltassanak meg; hogy a 
millenniumi tornaünnepélyre a tanulók ingyen utazhassanak ; s hogy a tanító
képző intézetek hozassanak abba a helyzetbe, hogy növendékeiket a torna
tanítás szakszerű vezetésére is képesíthessék. A memorandumot, mely min
den pontot külön indokol, a «Tornaügy« deczember 15-iki száma egész terje
delmében közli.

19'
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A millennáris tanügyi congressus előkészítő bizottsága felhívást bocsátott 
ki a tanítói s tanári egyesületekhez és testületekhez. Hivatkozik arra, hogy 
<ma már általános a nézet a köznevelés és munkásai között, hogy a köz
oktatás bizonyos bajainak megszüntetésére s egyes vitás tételeinek tisztázására 
inkább a közös tanácskozás, mint az egymástól elzárkózott egyesületek 
működése által lehet hatni. Ilyenek a kisdedóvótól az egyetemig az egész 
iskolai szervezetet s a mai tanítási és nevelési rendszert illető ügyek, a 
melyek nemcsak az egyes iskolák működésére, hanem a családi és házi 
nevelésre is kihatnak, s a melyek csak úgy világíthatok meg teljesen, ha a 
magok egészében és egységében fogjuk fel és tárgyaljuk». Kiemeli továbbá 
hogy készítsük elő azt a szép jövőt, mikor az egész tanügyi társadalmat 
egységes kartársi érzület s erőteljes közszellero hatja át. A terv az, hogy a 
congressus foglalja magába Magyarország nevelőinek s oktatóinak egyetemét; 
hogy a gyűlés a szabad részvétel alapján létesüljön ; ölelje fel a közoktatási 
szervezet minden ágát; az országos egyletek tartsák akkor Budapesten ren
des közgyűléseiket; s hogy a congressus szervezetének megállapítása végett 
jövő tavaszszal képviseleti alapon országos szervező' gyűlés tartassák. Az 
egyleteket és testületeket most arra kérik, hogy mondjanak a terv fölött 
véleményt s csatlakozás jeléül küldjenek képviselőket az előkészítő bizottságba. 
A választ e hó végéig kérik.

A magyar kegyes-tanítórend új névtára, az 1894/95 tanévre, most jelent 
meg. Adatai közt már a számok beszélő statistikája is érdekesen bizonyítja, 
hogy a rend, mely a múltban oly sok érdemet szerzett a hazafias nevelés 
terén, milyen jó szolgálatot teljesít a nemzeti kultúrának maiglan is. Vezetése 
alatt tizenöt teljes és kilencz csonka gymnasium, meg öt népiskola áll, összesen 
8437 tanulóval. A rendnek összesen 370 tagja van. Még pedig : 253 áldozó pap 
egy diakónus, 81 fogadalmas és 28 ujonez. A tanügy terén működik 231; köztük 
a gymnasiumban 164 rendes és 55 helyettes tanár. Kiérdemelt tanár pedig 
22 van. A tanári succrescentia reményét 103 ifjú erő képviseli; köztük 18 
a budapesti s kolozsvári egyetemeken készül a tanári pályára, 27-en pedig 
hiltanhallgatók és tanárjelöltek. Van a rend tagjai közt kilencz aranymisés 
pap is, kiknek Nestora Kucserik Sándor, a ki 1804. évi januárban született 
és 1822-ben lépett a rendbe. A névtár közli a rend tartományfőnökeinek 
névsorát is 1665-tól kezdve a mainapig. A rendet az 1715. évi 102. törvény- 
czikk honosította; 1691-ig német, 1695—1715-ig pedig a német rendtartomány 
alá tartoztak a magyarországi házak is.

A tiszántúli ref. gymnasiumi felügyelői állás szervezete ügyében a 
debreczeni »Protestáns Lap» deczember lö-iki száma ismét hosszabb czikket 
közöl. Szeremlei Sámuel kél benne az állás védelmére Mitrovics Gyula elle
nében, kinek czikkét Közlönyünk szintén ismertette. A védelem azonban főleg 
csak azt bizonyítja, hogy az új hivatalra szükség volt s indokolja, hogy a 
felügyelő számára készült utasítás miért olyan részletező. De nem is igen 
próbálja megdönteni a vád lényegét: nem védelmezi meg magát az utasítás 
szellemét, a mely ellen Mitrovics Gyula czikke kikelt. Mindössze csak arról 
biztosít, hogy a megválasztott felügyelő személyes modorával és működésével 
rövid idő alatt tettleg meg fogja czáfolni a hivataláról s követendő eljárásáról 
közzétett baljóslatot. Arra, úgy látszik, nem gondol, hogy a szervezeteknek 
nem egyesek számbavételével kell készülniük s hogy keveset érhet az a 
szervezet, a melynél csak a személyben lehet megbízni; s hogy Mitrovics 
czikke ép azt hangoztatta, hogy mivé válhatik ez a szervezet egy kevésbbé 
megbízható felügyelő kezében. Részünkről állásfoglalás nélkül, csupán a czikk 
és érv hatása alatt teszszük e megjegyzést, melynek kapcsán figyelmeztetnünk 
kell arra is, hogy Mitrovics czikkének minapi ismertetése nem azt mondta, 
mintha a tiszántúli utasítás mindenben s tehát a kifogásolt részletek minde- 
nikében is az állami főigazgatói utasítás másolata volna. Szeremlei czikke
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mindenek előtt azt bizonyítja, hogy a kerületnek törvényes joga volt a fel
ügyeletről gondoskodni s hogy intézkedését csak be kellett jelentenie a con- 
ventnek, a mi meg is történt. Azt mondja továbbá, hogy a felügyelő nem 
új hatóság, csak közeg, hisz még arra sincs jogosítva, hogy a hibás tiszt
viselőt meginthesse. A részletes utasításra pedig szükség van, mert összhang
nak kell lenni; mert megvan a verseny más iskolákkal; mert a tanár sem 
lehet felelős, ha nincs útmutatása; s mert zsinórmértéket kell adni a fel
ügyelő kezébe s a látogatást nem lehet az egyéni dispositióra és véletlenre 
bízni. A tanítás munkája különös lelkiismeretességet és pontosságot kíván 
s ha ez meg is van a legtöbb iskolában, nem lehet meg minden tanár
nál, mert — magyarok vagyunk. A lelkészek hasonló utasítás alatt állanak 
s az ő szolgálati bizonyítványuk sem érvényes, ha az esperes nem írja alá. 
Meg aztán a pontos felügyelet ép a jó tanárt fogja igazolni s az Utasítás
ban írva vagyon, hogy az igaz érdemnek adózzék elismeréssel, s ha 
valamely tanár méltatlan bánásmódban részesül, emeljen óvást és vegye 
pártfogásába. S nemcsak a tanárnak, hanem a fentartóknak is felügyelet alá 
kell esniök. Annyi a törvény s rendelet, hogy ugyancsak ébren kell lennünk, 
nehogy mulasztást vagy vétségét kövessünk el. A tért nem lehet egészen 
átengedni a ministeriumnak; nem lehet bevárni, míg a főigazgatók esetleg 
megróják az iskolákat. A ref. egyházkerület rég idő óta nem maga neveli 
tanárait; egyrészök a szerzetes rendekben nevelődtek s a gymnasiumok 
kettő kivételével államsegélyhez folyamodtak, tehát egyes tanárokat a kor
mány nevez ki és fizet: gondoskodni kell, hogy ezek is az egyházhoz fűzes
senek. Végül a tanárok jól teszik, ha tisztességes díjazást követelnek, de 
akkor legyen meg a joga a felsőbb hatóságnak is arra, a mi különben köte
lessége is : gondos figyelemmel kisérni, hogy a költekezések kellően gyümöl
csöznek-e s híven teljesítik-e tisztöket mindazok, kiktől a tanügy előmozdí
tása függ.

A magyar tanítónő-képzés jubileuma. A budapesti II. kér. tanítónőképző- 
intézet múlt vasárnap ülte meg fönnállásának századnegyedes jubileumát, 
a mi egyúttal a magyar tanítónőképzés ügyének jubiláris napja is volt. 
Mert az ünneplő intézet hazánkban elsőnek nyílt meg 1869-ben. Megteremtője, 
báró Eötvös József minister, népnevelésünk örökemlékű szervezője volt; 
első igazgatója pedig Zirzen Janka. A jubiláris ünnepélyen megjelent báró 
Eötvös Loránd minister is, kire az apai örökség vezetését bízta a sors; 
továbbá dr. Pulszky Ágost államtitkár s a tanügynek és közéletnek még sok 
munkás képviselője, férfiak és nők vegyest. A megnyitó beszédet dr. Verédy 
Károly tanfelügyelő mondta, az intézet történetét pedig Thuránszky Irén 
igazgatónő méltatta.

A tiszántúli ref. tanáregylet évkönyve, melyet az 1894/95. évre Elek 
Lajos szerkesztett, jókora kötetté nőtt. Adataiból megemlítjük, hogy az egylet
nek 8 tiszteletbeli, 18 alapító és 111 rendes tagja van ; az egyleti vagyon 
pedig negyedfélezer forint. Az évkönyv közli a tervbe vett országos protes
táns tanáregylet alapszabály-tervezetét is, kimerítő jelentés kapcsán, hogy 
mi történt eddig ez ügyben. Az eredmény, hogy mintegy 600 protestáns 
tanár közül csak 166 jelentkezett tagnak, a minek következtében Elek 
Lajos jegyző azt indítványozta, hogy a kérdés vétessék le a napirend
ről, mert az egyesület megalakításának ideje még nem érkezett el. Van 
továbbá az évkönvyben két általánosabb érdekű dolgozat is. Dóczi Imre a 
tanárok görögországi tanulmányúiról közöl tanulságos részletet «Olympiában» 
czím alatt. A szerkesztő pedig nagy gonddal s lelkiismeretesen gyűjtött 
adatok kapcsán ismerteti a ref. tanárok anyagi helyzetét, lépésről-lépésre 
tüntetvén föl a változást 1878-tól mai napig, a mikor legalább ezer forinton 
aluli fizetés nincs már a kerület egyetlen gymnasiumában sem. Bíz ez lassú 
haladás, de legalább mégis valami.
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Ösztöndíj-pályázatok. I. Két gróf L ö w en b u rg -{é \e  tápintézeti kézi ösztön
díj, évi 300 írttal, a melyekre magyar nemes származású szegény ifjak tart
hatnak igényt; magasabb tanintézetbe történő átlépés alkalmával a magasabb 
tanfolyam rendes tartamára 100 írttal nagyobbíthatók. Az ösztöndíjak élve
zete a tanulmányok befejezéséig tart. (jan. 15.)

II. 1. A váczi püspök-féle alapítványnál egy 150 frtos és három 
120 frtos állomás ; 2. a Széchenyi győi'i püspök-féle alapítványnál egy 150 frtos 
és két 120 frtos állomás; 3. a Lippay győri püspök-féle alapítványnál egy 
120 frtos állomás ; 4. a Latonovits-féle alapítványnál egy 150 frtos állomás ;
5. a Motkó-féle alapítványnál egy 48 frtos állomás; 6. az Okolicsányi-féle 
alapítványnál egy 36 frtos állomás; 7. az Adamovics-féle alapítványnál egy 
100 frtos állomás. Ez ösztöndíjakra általában csak oly róm. kath. vallású 
tanulók tarhatnak igényt, kik legalább is már a gymnasium vagy reáliskola 
I. osztályát jeles elmenetellel befejezték. Ez álalános feltételek mellett a 
Széchényi és Lippav-féle ösztöndíjaknál a dunántúli származásúak elsőbb
séggel bírnak, a váczi püspök-féle és Széchényi győri pöspök-féle magasabb 
összegű állomások pedig csak előléptetés útján töltntnek be. Az Adamovics- 
féle ösztöndíjnál a rokonok elsőbbségben részesülnek. A Latinovits és Motkó- 
féle ösztöndíjakra csak családbeli ifjak tarthatnak igényt, (jan. 15.)

III. A kincstári M á r ia  T eréz ia -íé \e  ösztöndíjak közűi egy 150 frtos és 
két 120 frtos ösztöndíj-állomás töltendő be. A 120 frtos ösztöndíj-állomá
sokra kizárólag csak pénzügyi hivatalnokok tanuló fiai tarthatnak igényt, 
ha kath. vallásúak s a középiskola első osztályát jeles előmenettel elvégez
ték, a 150 frtos állomást pedig csak az a tanuló nyerheti el, ki eddig 
120 frtos kincstári Mária Terézia ösztöndíjat élvezett, (jan. 25.)

IV. A győri árva-alapítványoknál az 1894/95. tanév kezdetétől, követ
kező ösztöndíj-állomások töltendők be : 1. a győri királyi árva-alapítványnál 
négy 100 frtos és két 80 frtos állomás; 2. a győri Dlabács-féle árva-alapít
ványnál két 100 frtos állomás. Ezen árva-alapítványbeii ösztöndíjakra csak 
szegénysorsú kath. vallású, jó előmenetelő és iskolába járó avagy inaskodó 
árva fiúk és leányok tarthatnak igényt. A Dlabács-féle ösztöndíjaknál az 
illető rokonok elsőbbséggel bírnak, (jan. 5.)

V. A B é s á n  József-féle alapítványból a középiskolai tanulók számára 
rendszeresített ösztöndíjak közül az 1894/95 tanév kezdetétől számítva egy 
300 frtos, két 250 frtos, két 200 frtos, két 150 frtos és egy 100 frtos állomás 
töltendő be. Ezen ösztöndíjakra bármely középiskolába járó s bármely fele- 
kezethez tartozó jeles előmeneteld s jó magaviseletű tanuló bír igénynyel 
azzal a megszorítással, hogy a 300, 250, 200 és 150 frtos állomásokat csa k  
Bésán-féle ösztöndíjat élvező tanulók nyerhetik el előléptetésként. (Jan. 31.)

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

K A R Á C S O N Y I  K Ö N Y V P I A C Z .

A magyar karácsonyi könyvpiacz mind a kiadott könyvek értékére, 
mind pedig a művek külső kiállításának fényére nézve rendkívül fejlődik. 
Nyilvánvaló, hogy legalább karácsony alkalmával már tömegesen vesznek 
könyveket nemcsak a kicsinyeknek, hanem a nagyoknak is. Főleg az ifjúsági 
és tanári könyvtárak találnak alkalmas műveket az alább felsoroltak között.
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L am p el R. (Wodiáner F. és fia) kiadásában a következő művek 
jelentek m eg:

«Ifjúsági olvasmányok.» A Szterényi-féle «Természettudományi Olvas
mányokat» ezelőtt három esztendővel indította meg a Lampel-Wodiáner-féle 
könyvkiadó czég. hogy legyen a magyar ifjúságnak olyan könyve, a melyből 
a természet csodás világában történt fölfedezésekről kiváló írók előadása 
nyomán értesülhet. A tanári körök rendkívüli elismeréssel fogadták a mű 
első és második kötetét, erre tarthat számot a harmadik is. Ebbe is a leg
kiválóbb szakírók írtak, köztük Herman Ottó, Paszlavszky József. Mágócsi 
Sándor, Bársony István. Pavlitsek Sándor stb. A könyvben vannak vadász
rajzok. állatok, növények és ásványok leírásai, csillagászati ismeretek közlése 
háztartási ismeretek stb A mellett bőven van illustratiókkal ellátva. A könyv 
ára díszkötésben I frt 80 kr.

«Don Quijote». A nagy Cervantes halhatatlan remekművét «Az elmés 
és nemes Don Quijote de la Mancha életét és kalandjait», legújabban Radó 
Antal a magyar ifjúság számára is átdolgozta. Radó, ki az ifjúsági irodalmat 
már számos hasonló munkával gazdagította, ezúttaf is kiváló tapintattal oldotta 
meg feladatát. A kiadó czég megszerezte a híres Doré-féle Don Quijote-képek 
nagy részét és így a könyv illustrátiói, dísze is valósággal nagy művészi 
értékkel bír. Ára díszes bekötési táblában 2 frt 4u kr.

«Igaz történetek». Ágai Adolf ily czímű elbeszélő gyűjteménye, olyan 
kelendő volt, hogy ma már második kiadásban van előttünk. Az «Igaz tör
ténetek» kétségkívül a magyar elbeszélő irodalom kiváló alkotásai közűi valók. 
Ára a színes czímképpel ellátott kötetnek 2 frt 40 kr.

«Ezer év«. Baráti Lajos jeles történetírónk, hazánk lefolyt ezredéves 
történetét mondja el egyszerű, világos, könnyed módon. A minden tekintet
ben jól sikerült könyv értékét rendkívül emeli számos illustratio. A könyv 
egyébként is nagyon szépen van kiállítva. Ára díszkötésben 1 frt 50 kr.

«Mesék és elbeszélések« Benedek Elek, czímű gyűjteménye, húsz 
szebbnél-szebb darabot tartalmaz. A kiadó czég Nagy Lázárral és Cserépy 
Árpáddal igen sikerült, részint színnyomatú képeket csináltatott a könyvhöz, 
mely rendkívül díszes, színes borítékba kötve 2 frt 80 krba kerül.

«Menazseria.» A legkisebbek számára való képeskönyv. A «Menazseria» 
egy sereg állatot mutat be a piczinyeknek, mindegyik alatt pattogó versikével 
magyarázva a képet. A gyönyörű színnyomatú képeskönyv ára 1 frt. 20 kr.

«Ifjúság könyvtára.» Hoffman Ferencz kedvelt ifjúsági elbeszéléseiből 
ismét kettő jelent meg magyarul Bánfi János sikerült fordításában. Czímök : 
«Jót jóért» és «A kivándorlók». Ez is a híres német ifjúsági író legszeren
csésebb alkotásai közűi való és megérdemelte a nyelvünkre való átültetést. 
Egynek-egynek ára 50 kr.

«Kis Almanach.» Szerk. Bródy Sándor. Az új évfolyam vetekedik a 
régiebbekkel. Húsz elbeszélés van benne, húsz magyar írótól, kik közt e 
kipróbált nevek találkoznak: Benedei Elek, Gárdonyi Géza. Radó Antal. 
Bársony István, Rákosi Viktor, Pósa Lajos, Jakab Ödön, Béla Henrik, 
Tutsek Anna. Sebők Zsigmond, Márkás Miksa, Heltai Jenő, Murái Károly. 
Herczeg Ferencz, Jókai Mór, Bródy Sándor stb. Ez a névsor felér a leg
kitűnőbb ajánlattal.

«Árgirus királyfi.» Jakab Ödön verses meséje. Árgirus királyfi a magyar 
mese legkedvesebb alakja. Jakab Ödön a kedvelt népmesét költői elbeszélés
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ben földolgozta és megnyerte vele az Akadémia Nádasdy-díját s a szép 
poéma gyönyörű kiállításban most megjelent a könyvpiaczon, bízvást állít
hatjuk, a karácsonyi piacz egyik legértékesebb termékéül. A földolgozásban 
a költő a Görgei Albert verses históriáját követi, de átszövi a népmese és a 
saját phantasiája szálaival is. A hang, a nyelv egyszerű és naiv, kerüli a 
mesterkéltséget, a szertelen szópompát, a képek halmozását. Alig győzzük 
dicsérni Jakab Ödön egészséges költői lelkét és kiforrott művészi érzékét, 
melylyel oly szerencsésen eltalálta a mese hangját. A könyv kiállítása rend
kívül díszes. Góró valóban szép, művészi kivitelű illustratiókkal látta el, 
melyek pompásan odailleszkednek a mese mosolygó tündérvilágához és édes 
poézisához. A négy énekből álló költemény, vastag velinpapiron, 120 lapjával 
tekintélyes könyv. A mű ára fűzve 3 forint, díszkötésben ó forint.

Singer és W olfner kiadásai:

«A k is  Kelemen t ö r t é n e t e »  Rákosi Jenő a Budapesti Hírlap 189l-ki 
karácsonyi számába, a mely akkor a gyermekeknek kedveskedett nekik való. 
róluk szóló munkálatokkal, írt egy ifjúsági regényt, a melynek ez volt a 
czíme: A kis Kelemen története. Egy fiúcska kalandos élettörténetét beszéli 
el benne, hogy mint került előkelő szülőitől parasztházba, mint akarták onnan 
elrabolni és elveszteni, mint szabadult meg s élt aztán jó ideig, Robinson 
módjára, egy elhagyott szigeten okos, kedves kutyával s végre minő úton- 
módon jutott vissza születése jogaiba, elvévén egyben jutalmát okosságáért 
jó szívéért. Mindez a gyermek elméjéhez mérten, naiv hangon van elbeszélve, 
de a mese fonala oly érdekesen, bonyadalmasan van szőve, hogy a felnőtt 
olvasót is megfogja s leköti figyelmét. A kis regényt a Singer és Wolfner czég 
adta ki szépen illustrált kiállításban. Müblbeck Károly illustrálta a szöveget, 
fogékonysággal és ízléssel. A könyv á ra : 1 frt 60 kr.

«A rózsák szigete», elbeszélés a serdültebb ifjúság számára. Jókai Mór 
Aranyember czímű regénye után, szerző engedelmével átalakította Bródy 
Sándor. Maga Jókai jelölte ki e munkára Bródy Sándort, a ki az Arany- 
ember-ből az ifjúságnak megfelelő pompás olvasmányt alkotott. Ára 1 frt 60 kr.

« S z a b a d s á g h ö s ö k .»  A magyar ifjúság számára írta Tábori Róbert. 
Ára 1 frt 60. A magyar szabadságharcz első érdekes földolgozása az ifjúság 
számára.

«A legsötétebb világrészből.» Útirajzok és elbeszélések Tábori Róbert
tól. Ára 80 kr. — «A rézbőrűek világából» ugyancsak Tábori Róberttól Ára 
80 kr. Ezek a művek is jó gyűjtemények, ízlésesen kiállítva, alkalmas ifj. 
olvasmányok.

« T a n u ló k  L a p ja » .  A középisk. ifj. számára szerk. dr. Rupp Kornél,, 
főgymn. tanár. Előttünk van az első évfolyam csinosan bekötve. A tartalom- 
jegyzékből látjuk, hogy öt elbeszélést közölt, több író életrajzát, meséket és 
regéket, továbbá a mi e folyóirat specialitása, számos thémát kidolgozásra, 
tanulmányokat, jellemrajzokat, tanulók dolgozatait, szavalni valókat, tréfákat 
és ügyességeket, feladatokat, társas-játékokat stb. A szerző lelkes igyekvéso 
valóban megérdemelné, hogy pártolják s megadják neki a módokat, gazda
gabb eszközökkel egy az ifjúságnak való lapot szerkeszteni. A lapunkban 
közölt czikkéből látjuk, hogy ismeri feladatának fontosságát és nehézségeit. 
Kívánjuk neki, hogy legyen mentül több munkatársa és előfizetője, hogy' 
lapját kellő színvonalra emelhesse.

T T



Az A thenaeum  kiadásában megjelentek :
«Petőfi Sándor» összes művei. IV. köt. Vegyes müvek. H a v a s  Adolf 

Írod. jegyzeteivel. Ára 3 frt. E kiadás kiváló becséről már egyszer szólot- 
tunk. Nagy kritikai apparátussal készült, a költőhöz méltó módon.

«Magyar mese- és mondavilág.» Ezer év meseköltése. Meséli B en ed ek  
Elek. Második kötet. Széchy Gyula rajzaival. Benedek vállalatát már egy 
ízben érdemlegesen méltattuk. Most csak annyit mondunk : mellőzhetetlen 
minden ifjúsági könyvtárban, mert egyetlen a maga nemében és kitűnő.

«A Millenniumi Magyar Nemzet Történetéből» már az ötödik füzet is 
megjelent. A Beöthy Zsolt képes Irodalomtörténetéből a 28. füzet. Mindkét 
vállalat az iskolának is megbecsülhetetlen szolgálatot tesz.

A Franklin-T ársulat kiadásai:
Karády 1. Regék és mesék. Grimm regéinek felhasználásával átdolg. 

G a a l  Mózes. H a r m a d ik  bővített kiadás. Tizenhat színes és számos fekete 
képpel. E munka jó hírneve meg van állapítva. Az átdolgozó neve pedig 
biztosítékot ad a könyv. paed. becséről:

Baráth Ferencz. Irodalmi dolgozatok. Ára 2 forint Nagybecsű Írod. 
dolgozatok gyűjteménye, melyre visszatérünk.

Olcsó könyvtár. E nagy és hasznos vállalatnak újabb hat füzete jelent 
meg: Colette fogadalma írta S c h u ltz  Johanna. Heine emlékiratai, fordította 
dr. Z ö lln e r  Béla. Phaedra Rainetől, ford. H o r v á th  Döme. Második kiadás. 
Zaire Voltairetől, ford ugyanaz. Á zsidók és az antisemita áramlat írta 
Leroy-Beaulieu, ford. dr. S im á n y i  Jenő. Mickievitz Ádám sonettjei, ford. 
B é r i  Gyula.

A m. t. A kadém ia kiadása:
A könyvkiadó-vállalat újabb négy nagybecsű kötete:
Az Oláhok története irta H u n fa l v y  Pál. I., II. kötet. Dr B é th y  László 

előszavával.
A lengyel alkotmány története, írta dr. Hüppe Siegfried, ford. S za th -  

m á r y  György.

Az emberi szellem képviselői. E m e rso n  Ralph Waldotól, ford. S zá s z  
Károly.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik 1894. jún. 2 5 -tő i decz. 12-ig tagdíjat f iz e t te k :

1886/7-re: Tichy János.
1887/8-ra: dr. Benedek Albert.
188ö/9-re: dr. Benedek Albert. Csókán Lajos, dr. Mahler Miksa 

(II. felét).
1889/90-re: Csókán Lajos, Kiss Rezső. dr. Mahler Miksa (I. felét), 

Mártonffy Márton, Melegh Gyula (még 1 frtot), dr. Vajda Károly (II. felét). 
1890/1-re: dr. Iványi Ede, Kis Rezső Mártonffy Márton, Melegh Gyula.
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1891/2-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  5 irto t: *Bartoniek Géza, 
*dr. Gyomlay Gyula.

4: irtot: Csorba Ferencz. Falvai Antal, Hajnal Márton. Ivont Gyula, 
Lux Vilmos, Mártonffy Márton. Szuppán Vilmos.

В) V i d é к i t a g o k :  dr. Iványi Ede, Kiss Rezső, Melegh Gyula, 
dr. Szadilek János.

1892/3-ra. A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irto t: Aranyosi Miksa, 
dr. Gyomlay Gyula, dr. Négyesy László, Szuchy Endre.

5 irtot: Bartoniek Géza, *Csajági Béla, *Dietz Lajos, *dr. Janicsek 
Józseí, *Kempf Józsei.

4 irto t: Csorba Ferencz, Falvai Antal, Hajnal Márton. Halász Gyula. 
Király Pál, Kovács János, Mártonffy Márton, dr. Szily Kálmán. Szuppán 
Vilmos.

JZ?) V i d é k i  t a g o k :  10 irtot: dr. Iványi Ede, Jeszenszky Dezső, 
Kölln Gyula. Melegh Gyula (1 irtot), dr. Szadilek János, Szkunzevics Kornél.

1893/4-re : A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: Aranyosi Miksa, 
Bermiiller Ferencz. dr. Hankó Vilmos, Hornischek Henrik, Nikolits Ignácz, 
Szuchy Endre, dr. Wagner Alajos.

5 irtot: Fettl Lipót, *dr. Katona Lajos, *dr. Koltai Virgil, *dr. László 
Mihály, *dr. Reichenhaller Kálmán, *Röser Miklós.

4 irtot: Csorba Ferencz. dr. Entz Géza, György Aladár. Hajnal Márton, 
dr. König Gyula, dr. Kremier Józseí. dr. Lengyel Béla, Lux Vilmos, Mártonffy 
Márton, Pacholek György, dr. Réthi Mór, Szabó Józseí (II. íelét), Szuppán 
Vilmos, Vajda Pál.

R é s z l e t e t  f i z e t e t t :  *dr. Atzél Károly 4 irtot, *dr. Békefi 
Rémig 4 irtot.

B) V i d é k i  t a g o k :  dr. Bozóky Endre (I. felét). Díetz Lajos. Fesztóry 
Lajos, Földi János. Grosz Jakab (II, íelét), Kárpáthy Gusztáv, Kátav Lajos, 
Kovács József, Kulcsár Endre, Nyers Károly, Orbók Mór. Schmidt Frigyes, 
Schürger Ferencz, Szántó János (II. felét), Szántó József, Szkunzevics Kornél. 
Vajdafy Géza.

1894/5-re : A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irto t: dr. Alexander Bernát, 
dr. Веке Manó, dr. Beöthy Zsolt, Biczó Géza. Corzán A. Gábor, dr. Csopev 
László, Drajkó Béla. Éberling József, Hegedűs Károly, Hoffmann Alfréd. 
Hornyánszky Viktor. Janky Károly, Kassai Gusztáv, Keleti Gusztáv. Müller 
József, Pintér Kálmán, dr. Pozder Károly, Rácz László. Röser János, 
dr. Schmidt Ágoston. Szmetana Ágoston, Töreky Gábor, Wolfner József.

6 irtot: dr. Fialovszky Lajos, Kogutovicz Manó, dr. Klug Lipót. 
dr. Koltai Virgil, dr. Molnár István, dr. Ottó József, Pugin Leó, Rayé Lajos. 
Reif Jakab, Röser Miklós, Sebestyén Gyula, Tiber Ágoston, Virkler Endre, 
ifj. Wodianer Arthur. Závodszky Adolf.

4 irto t: dr. Bánóczi József, Domanovszkv Endre, dr. Entz Géza. 
Fekete Endre, György Aladár, dr. König Gyula, Lévay Imre, Müllner Pál, 
Odor Emilia, Odor Henrietta, dr. Pauer Imre. dr. Réthi Mór, Rucsinszky 
Lajos, Schuch József, dr. Szinnyei József, dr. Thewrewk Árpád.

R é s z l e t e t  f i z e t e t t :  Lintner Lajos 4 irtot, Szerelemhegyi 
Tivadar 8 irtot, Tömör Ferencz 4 irtot.

B) V i d é k i  t a g o k :  Aiben Mátyás, Andrásv Károly, Arany Daniel, 
Barbaries Román, dr. Bäumel Ede, Belányi Tivadar (I. felét), Bittera Károly, 
dr. Boros Gábor, Bódiss Jusztin, dr. Burány Gergely, Bründl Ödön, Csebi 
Pogány Kornél, dr. Cserép József, Dach János. Dalotti Ödön, Dassievicz 
Gyula, de Gerando Antonina, Dósa Elek, Dudinszky Emil. Farkas László, 
Ferenczi Gyula, Földi János (I. felét), Freund Bernát, Glatz Ferencz. Guhr 
Márton, Gvőrik Márton. Halbik Ciprian, Hanusz István, Hegyi Antal. Hirsch-

=  II. felét.
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mann Nándor, Hollós Gyula, Hornyánszky Gyula. Hudra János, Jancsó Géza 
(I. felét), Janny László, Jónás János. Karai Sándor, Kardos Albert, Kardos 
Czelesztin, dr. Kálnai Adolf, Kékuss Vidor. Király Ernő, Kiss Gábor, Kiss Sándor, 
dr. Koch Antal, Kolbenheyer K. Arnold, dr. Kovács Gábor, Kövi Imre, Krecsáre- 
vics Márk, Krompaszky Béla, Kuncz Elek, Kuszák József, dr. Laky Mátyás, 
dr. Laudon István. Láday Kázmér, dr. Láng István, Lenner Emil, Löfler 
József, Marikovszky Menyhért, dr. Mázy Engelbert. Miller Gyuia, Molnár 
Károly, Moravszky Ferencz, Mórocz Emílián, dr. Németh Antal, Németh 
Vilmos, Nátafalussy Kornél, Orbán Ferencz, Ormay Sándor, Palcsó István, 
Pap János Pákh Károly, Pintér Elek, Polgár György, Posch Árpád, Posch 
Jenő. Rappensberger Vilmos. Reimlinger Gyula, Sajósy Alajos. Sárgay Antal, 
Schey Lipót, dr. Schmidt János, Schürger Ferencz, Simon Tádé, Simonyi 
Béla (I. felét), Skrobanek Flóris Péter. Somogyi Géza, Stettner Gyula, 
dr. Stirling Sándor. Szabó József (3 frtot). Szabó Szilveszter, dr. Szakai 
Károly, Szántó József, Szántó Kamill, Szilágyi József, Szkunzevics Kornél, 
Sztasz Adolf. Tamás István. Tholt Pál, dr. Tóth György, Unger Emil, Val- 
kovszkv Miklós, Váradi Károly, Veres [gnácz, Vlahovics Emil, dr. Vikol 
János, Vojnits Döme, dr. Wargha Samu.

1895/6-ra: Janny László, Skrobanek F. Péter.

E l ő f i z e t t e k :
1892/3-ra: Budap. tanárképző gyakorló főgymn.
1893/4-re : Budap. tanárképző gyakorló főgymn., Kilián Frigyes könyv- 

keresk., kolozsvári ev. ref. collég, tanári könyvt. (II. felét), zentai községi 
gymnasium.

1894/5-re : Alsó-lendvai polg. iskola, dr. Antal Géza, baróthi gazdas. 
fels. népiskola, belényesi főgymnasium. beszterczei ev. főgymn. békés csabai 
ág. ev. gymn., budap. II. kér. áll. főreálisk., budap. II. kér. polg. és közép- 
keresk. isk.. budap. IV. kér. főgymn.. budap. Y. kér. főgymn., budap. tanár
képző gyak. főgymn., dobsinai áll. polg. isk.. egri áll. reálisk., eperjesi ev. 
collég., győri sz. B. r. főgymn , jászberényi közs. katb. főgymn.. kassai m. 
kir. gépész, középiparisk., késmárki ág. ev. lyceum, Kilián Frigyes könyvk., 
kolozsvári keresked. akadémia, komáromi gymn., lévai főgymn., magyar
óvári gymn., mezőtúri ev. ref. gymn., miskolczi ev. ref főgymn.. nagy- 
szombati kath. érseki főgymn., nyíregyházai ág. ev. főgymn., pápai sz. B. r. 
székház, dr Petz Vilmos, dr. Petz Gedeon, rózsahegyi kath. főgymn., 
rozsnyói ág. ev. főgymn.. rozsnyói kath. főgymn., Seraphin G. A. könyvk., 
Somogyi Rudolf, Stampfe! Károly könyvkereskedő, székely-keresztúri unit. 
gymnasium.

1895/6-ra: Tatai gymnasium.
Budapest, 1894. decz. 12-én.

M ü lle r  Jó zse f, 
egyesületi pénztáros.

Tartalom : A Közoktatási Tanács reformja. A le x a n d e r  Bernáttól. — A közép
iskolai ifjúsági könyvtárak. Dr. S ze m ü k  Istvántól — Helyettesítés és 
óradíj K a r d o s  Alberttól. — Az ifjúsági lapok. Dr. R u p p  Kornéllől. — 
I s m e r ie te s e k : A le th a g o ra s  «Unser Gymnasial-Unterricht». k f .- tői. — 
V egyesek . — I ro d a lm i  é rtes ítő . — N é v so ra  azon tagoknak, kik 1894. 
jún. 25-től decz. 12-ig tagdíjat fizettek. M ü lle r  Józseftől. — H ird e té se k .



Н А Т Н М (> R
köny vLciadóhiivatala és könyvkereskedése

V., G i z e l l a - t e r  B U D A P E S T  a H aas-palotaban.
Ezen könyvkereskedés és kiadóhivatal sok évi tradiczióihoz híven, mindenkép 

szívélyes készséggel hozzájárul azon czélhoz, hogy a tanári, iskolai, ifjúsági és ön
képző könyvtárak a legjelesebb műveket a lehető le g ju tá n y o sa b b a n  beszerez
hessék. Ez irányban való b iza lm as  m eg k eresések  te h á t  a  le h e tő  előzé
k en y  figyelem ben  részesü ln ek . Az itt elősorolt ttj kiadásainkon kívül, me
lyekkel k e d v e z m é n y ára k o n  szolgálunk, és a melyek költséges kötései helyett 
sokkal jutányosabb kötéseket is készíttetünk, szíves megrendelések minden bárki 
által és bárhol, az a n tiq u a r iu so k  á l ta l  is hirdetett m in d e n  művelt nyelvű 
művekre szinte lehető olcsón és a legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek.

Uj kiadások.
ARANY JÁNOS BALLADÁI

Z IC H Y  M IH Á L Y  R A JZ A IV A L .
Royal folió. facsimile kiadás ; az eredetinek vonásról-vonásra hű hasonmása. 

A balladáknak a művész által sajátkezűleg leirt teljes szövege körrajzokkal, initia- 
lékhoz csatolt illusztrátiókkal és «Óul de lampe»-okkal van ellátva. Több balladát 
önálló nagy compositiók, albumlapok is illustrálják. Egy-egy ballada ára terjedel
méhez, az illusztrátiók számához képest 2 — 5 frt.
Megjelent: A W alesi bárdok  1 albumlappal, 2 szövegillusztrátióval 3 frt.

SHAKSPERE SZÍNMŰVEI.
Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta C siky  G ergely . Czímképes j ut ányosabb 
kiadás, számos a szövegbe nyomott illusztrátióval. 4 kötet. Fűzve 26 frt. Díszes fél
bőrkötésben 35 frt. Minden kötet külön kapható, díszköt. á 9 frt. Azontúl megsze
rezhető ezen kiadás 18 füzetben, melyek mindegyike 2 darabot tartalmaz. Egy-egy 
füzet 1 frt 20 kr. — 2 frt. Ezentúl tehát az illusztrált Shakspere két kiadásban 
lesz kapható, 6 kötetben vagy 36 darabban az összes illusztrátiókkal, mint eddig, 
4 kötetben vagy 18 füzetben.
15. EÖTVÖS JÓZSEF ltíilteményel

K eleti G usztáv  és Székely B erta lan  rajzaival.
3-ik fényes A l b u m - k i a d á s .  Gazdag díszkötésben 6 frt 80 kr.

A t i . T. A k a d C in ia  l e g ú j a b b  n a g y  <lija !
Arany János. Hátrahagyott költeményei. Nagy 8-rétű díszkiadás. Rézmetszetű 

arczképpel és 4 költemény kéziratának hasonmásával. 4 frt. Díszköt. 5 fi-t 50.
— Hátrahagyott költeményei. Kis 8-rétű kiadás. 2 kötet. 3 frt. Díszköt. 4 frt 20. 

Kisebb költeményei E ls ő  teljes g y ű jte m é n y  a  h á tra h a g y o tt  k ö lte m én y e kk e l,
chronologicus rendben. 2 kötet. Gyémánt-kiadás. A. J. egy költeményének és 

Reveiének hasonmásával és Arany László előszavával. 5 frt. Díszköt. 7 frt 40 kr.
— Oszikék. Gyémánt-kiadás, Arany J. egy költeményének és levelének hason

másával és Arany László előszavával. 1 frt. .Díszkötésben 2 frt 20 kr
Arany János életének utolsó éveiben «Oszikék» gyűjteményes ezím alatt 

irta azon halhatatlan alkotásokat, melyeknek csekély része lett életében közölve.
Ezen rendkívül díszes kiadásban az «Oszikék» először vannak teljesen 

összegyűjtve és közölve.
— Hátrahagyott prózai dolgozatok. Nagy 8-rétű díszkiadás. Jegyzetekkel és mű

mellékletekkel 4 frt. Díszkötésben 5 frt 60 kr., félbőrkötésben 6 frt.
Arany János levelezése író barátaival műmellékletekkel. Nagy 8-rétű díszkiadás.

2 kötet. 7 frt 60 kr. Díszkötésben 10 frt 80 kr.
Arany János és Petőfi Sándor levelezése. Petőfi Aranyhoz intézett első levelé

nek és Arany válaszának hasonmásával. Arany Petőfire vonatkozó költeményei
vel és Arany László előszavával. Gyémánt-kiadás. 1 frt 80 kr. Díszköt. 3 frt, 

A  m. t. A kadém ia új tisz te le tb e li tagja !
Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein. 1887— 

1888-ban. (A Rudolf és Stefánia tavakhoz.) Két kötet. 179 eredeti felvételek 
után készült rajzzal és színnyomatú térképpel. Fűzve 10 frt, díszkötésben 13 frt. 
(Angol nyelven 30 frtba kerül.)

Magyar Történelmi Életrajzok. 1894. évfolyam. í’üzve 8 frt. Fólbőrköt. 10 frt.
K ülön k iadásokban  kaphatók .

Gróf Gvadányi József. Irta Széchy Károly. Számos képpel 4 frt.
Corvin János. Irta Schönherr Gyula. Számos képpel 4 frt.



A legértékesebb

karácsonyi ajándék
Jegyzék

kívánatra ingyen. a könyv.
Leginkább ajánlhatók az «ATHENAEUM»

Jegyzék
kívánatra ingyen.

könyvkiadó
hivatalában megjelent:

Díszművek, remekírók, imakönyvek, ifjúsági iratok 
és képes könyvek.

Mindezekről jegyzéket kívánatra ingyen küld az Athenaeum“ 
könyvkiadó-hivatala, Budapest, Ferencziek-tere 3. és minden hazai 

könyvkereskedés.
Petöli összes költeményei. Kepes nagy díszkiadás. Díszkötésben 12 írt. 
— Kisebb díszkiadás 2 diszkötésben 5 frt. — Képes népkiadás 2 írt. — 
Olcsó népkiadás 1 frt 60 krajezárt. — Tárgyszerinti felosztásban 4 kötet 
ä 50 kr. — Madách, Az Ember Tragédiája. Fényes nagy képes dísz
kiadás 20 képpel. Díszkötésben 15 frt. — Kisebb díszkiadás 6 képpel; 
gyönyörű díszkötésben 3 frt 60 kr. — Olcsó népkiadás 50 kr. — 
Reviczky Gyula összes Költeményei, 2 kötet. Pompás damaszt-díszkötés- 
ben 6 frt. — Tegnér, A Frithiof Monda. Pompás díszkiadás. Díszkötés
ben 12 frt. — Bársony István, Erdőn. Mezőn. Remek képes díszmű. 
Pompás kötésben 10 frt. — Heine, Dalok Könyve. Ford. Endrődy Sándor. 
Thumann 122 képével. Szép díszkötésben 6 frt. — Zichy, Leányvári 
Boszorkány. Képes díszmii. Díszkötésben 10 forint — Moliére összes 
vígjátékai 12 kötet. Vászonköt. 10 frt. — Elegáns félbőrköt. 12 frt. — 
Jókai, Egy magyar Nabob. Fényes díszkiadás 62 szövegképpel és 8 
atjiiareílképpel. Diszk. 9 frt. Az Athenaeum kézi Lexikona. Az összes 
tudományok encykl. Szerk. Acsády. I. Két kötet 96 melléklettel. Két 
diszk. 16 frt. — Nők könyvtára: Illem, írta egy nagyvilági hölgy. 
Diszk. 2 frt 40 kr. A jó Társaság Modora, diszk. 3 frt. — Az otthon, 
diszk. 2 frt 60 kr. — A női szépség, diszk. 2 frt 40 kr. — Hölgyek 
kertészeti kézi könyve, diszk. 2 frt 60 kr. — A kis Gazdasszouy, 
serdülő leányok számára. Diszk. 2 frt 60 kr. — Petiscus, Olympos. Görög- 
római mythologia. Képekkel. Diszk. 3 frt. — Yámhéry, Keletázsia utazása. 
Diszk. 3 frt. — Benedek Elek Magyar Mese és Mondavilág. 1. és II. 
kötet. Diszk, á 3 frt. — Donászy, Egy magyar diák élete Mátyás király 
korában. Képekkel. Diszk. 3 frt 50 kr. — Donászy, Toldi Miklós. Regényes 
elbeszélés az érettebb ifjúság részére. Képekkel. Diszk. 3 frt 50 kr. — Donászy, 
Robinson. Képekkel. Diszk. 1 frt 20 kr. — Vilma Néni, Mesék és regék. Képek
kel. Diszk. I frt 20 kr. — Marryatt, Rüstig Zsigmond. Képekkel. 2 frt. — 
Derék Ferkó. Képekkel.Diszk. 1 frt20kr.— Kozma Andornj képes köny
vei : Boliócz világ. — Az uj Kóczos Peti. —■ Gyermek álmok.Mindhárom Koznia 
Andor remek verseivel és pompás színes képekkel к 1 frt 20 kr. — Benedek 
Elek,Csudaszép Mesék. Pompás nagyalakú képesmesekönyv.Díszköt.öfrt.— 
I műkön yvek: Hock János [makönyve. Különféle kötésekben 2 frt 50 kr., 3,4. 
5,6,7és8frt,mindennemű árban. — Sujáuszky, Hit, Remény és Szeretet. Uj 
kisalakú kiadás. 1 20 — 5 írtig mindenféle árban. — Tóth Pál, Gyöngyvirá
gok. Imakönyv fiatal protest, hölgyek részére. Díszes vászonköt. 2 frt. Díszes 
bőrk. 3—6 frt. Pompás pelucheköt. 8 frt. — Részletes jegyzék ingyen.



RÉVAI TESTVÉREK kiadása.
K a p l i a t ó  m i n d e n  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n .

Jókai Móp ö s sz e s  műveinek nemzeti kiadása
mindenki ál’al beszerezhető minden anyagi megerőltetés nélkül azáltal, hogy 

e tekintélyes könyvtárt
íi t'rtnvi liavi részletfizetés m ellett szállítjuk.

JÓKAI MÓR összes művei
megjelenik 100 kötetben

2000 íven, erős papíron, nyolezadrét alakban, díszkötésben.
Összesen 100 kö te t fog m egjelenni kö tetenk in t á tlag  20 ívvel. Félévenkint 10 kö te t 

je len ik  meg és küldetik  meg egyszerre.
f l w g  I I  jA j*  I« m a  l e  mindazoknak, kik e kiadás érdekében fáradoz-

U J nak húsz rendelés után egy díszkötésíí 250 frt értékű
tiszteletpéldányt, egyes rendelések után készpénzjutalékot fizetünk. 

C r y ü j t o í v e k  i n g y e n  a d a t n a k .
Kötésünk á lta l, melyet a díszes gyűjteményhez külön m agyar stylü rajz  alapján 

k ész ítte ttünk , о gyűjtem ény a könyvtár díszévé válik.

Páratlan alkalmat nyújt egy egész könyvtár megvásárlására. Magánosok, 
iskolák, egyesületek, intézetek

havi 3 fr io s  r é sz le t f iz e té s s e l
alapját vethetik privát, iskolai, intézeti vág}7 egyesületi könyvtáruknak.

Az egész ország óhaja volt, hogy Jókai összes müvei egyöntetű szép kiadás
ban gazdagoknak és szegényeknek hozzáférhetővé legyen.

Mi megadjuk a kedvező feltételek nyújtása által ezen közkívánat teljesülésé
nek lehetőségét. Jókai közkincsévé lesz az egész nemzetnek a nemzeti

kiadás által.
Csekély havi részletek mellett minden könyvkereskedőnél kapható.

Panrlain I on  Révai Testvérek könyvkereskedésének
n C l I U c l U - L d p  Budapes ten ,  Vácz i-u tcza  I. sz .

Ezennel megrendelem jelen előrajz alapján

Jókai SViór összes müveinek nemzeti kiadását
100 kötetben, 2000 íven. 100 vászondiszkötésben 250 írtért I Fizetendő

100 fűzött kötetben 200 írtért ) Budapesten.
a) Kötelezem magam a rendelés keltétől kezdődő egyrnásútáni havi 3 frtos részlet-) vr . .  ,

fizetéseket a fenti czégnelc mindaddig fizetni, míg a telies mű ára tör-f klva,
lesztve nincs. J > -T  íxn

b) Kötelezem magamat félévenként 10 — 10 kötetet 25 frtnyi utánvéttel átvenni. '  atliuzandok.
Egyszersmind tudomásul veszem, hogy félévenként 10—10 kötet évenként tehát összesen 

20 kötet fog megjelenni és nekem két csoportban megküldetni.
A részletfizetések he nem tartásakor a részletfizetési kedvezmény megszűnik.

Kelet: Lakhely :

Név : Állás :

E rendelőlapot tessék levágni és sajátkezű aláírásával ellátva hozzánk beküldeni.



“ 2Á KARÁCSONYI
Az ifjúságnak.

lesék és Elbeszélések.
BENEDEK ELEK-től.

Nagy Lázár színnyomatú képeivel és 
Cserépy Árpád rajzaival.

Szerzőnek sokszor megdicsért jó tulaj
donságai a könnyed, kedves elbeszélő hang 
s a zamatos, jóízű magyar nyelv ebben a 
műben teljes mértékben megvannak.

Ez új meséskönyv, mely eredeti és új 
meséket tartalmaz — és nem német mesék 
fordításait — bizonyára nagy kelendőségre 
számíthat azok körében, kik gyermekeiket 
valami újjal akarják meglepni.
Ára színes képekkel, díszes kötés

ben Я fr i 80 hr._________

Ifjúsági Olvasmányok.
S/TERKNYI HUGÓ-tól.

C serépу  Á .  és  T ü l l  Ö. r a jz a iv a l .
A könyvben a legkülönbözőbb tárgyak 

váltogatják egymást: vadászrajzok, állatok, 
növények és ásványok leírásai, csillagá
szati ismeretek közlése stb., mindez élén
ken és világosan, az ifjúságnak való modor
ban megírva.

Ára fliszes kötésben l  f r i 80 kr.

EZER ÉV.
Irta I>r. BARÓTI LAJOS.

Számos képpel és szines czímképpel. 
Ára kötve 1 f r i  SO kr.

ÚJDONSÁGOK im
Az ifjúságnak.

DON QUIJOTE
CERVANTES után a magyar ifjúság szá

mára átdolgozta RADÓ ANTAL.
DÓRÉ GUSZTÁV képeivel. 

Elismert dolog, hogy DON QUIJOTE 
rendkívül alkalmas ifjúsági olvasmánynak.

Ezen kiadás Cervantes müvének min
den tekintetben kiváló átdolgozósa. Dóré 
Gusztáv világhirű illusztráczióival.
Ára díszes vászonkötésben 2*40 fri.

KIS ALMANACH
h ú s z  m a g y a r  ír ó  e re d e ti  m e sé iv e l é s  e l

beszé lése ivel.
Szerkeszti : BRÓDY SÁNDOR.
A képeket rajzolta Cserépy. 

írtak bele : Abort у i Árpád, Bede Jób, 
Benedek Elek, Bársony István, Béla Henrik, 
Bródy Sándor, Gárdonyi Géza. Herczegh Fe- 
rencz, Heltai Jenő, Jókai Mór, Jakab Ödön. 
Kemecsey Jenő, Márkus Miksa, Murai Károly, 
Pósa Lajos, Radó Antal, Rákosi Viktor, Tá
bori Róbert, Tutsek Anna.

Á r a  v á sz o n k ö té s b e n  1 f r t  2 0  k r . ,  
d ís z k ö té s b e n  1 f r t  SO k r .

K ét iai kötet HOFFMANN F.-től.
Fordította  BÁNFI JÁNOS.

J Ó T  J Ó É R T .  
A K IV Á N D O R L Ó K .

Mindegyik négy aczéimetszetü képpel. 
Ára kötve .70 kr.

F e l n ő t t e k n e k .  Az ez idei karácsonyi könyvpiacz egyik legszebb és legkelendőbb
újdonsága.

J A K A B  Ö D Ö N  ( ( J L F l G I J F l ,  U S »
czímü gyönyörűen illusztrált karácsonyi díszmunkája.

A M. Tud. Akadémia múlt évi Nádasdy pályázatán egyhangúlag jutalmazott 
mű. A bírálók jelentése szerint i r o d a lm u n k  v a ló d i n y e re ség e .

Jakab Ldön az „ARGIRUS“-ban szerencsés kézzel nyúlt a magyar nép mese
világába. Teremtett egy régi, fakult mesemaradványbói egy szép tündérmesét, mely 
и tiszta szerelem diadalának története, s melyet a serdülő lány, vagy ifjú ép oly szaba
don és nemes élvezettel vehet a kezébe, mint bármely érettebb korú olvasó. ,S e mellett 
a szerző minden izében magyaros munkával áll a közönség elé. A könyv GÓRÓ LAJOS 
lő remek illusztrácziójával van díszítve.

Á r a  n e g y e d r é t  a la k b a n , f é n y e s  k iá l l í tá s b a n  fű z v e  3  f r t ,  r e m e k  
d ís zk ö té sb e n  5  f r t .

ASZ AB ADS ÁGII ARC Z T Ö R T ÉN ET E.
Irta: GRACZA GYÖRGY.

Az illusztrácziókat összeválogatta gróf K r e i th  J ié la , az ereklyemúzeum igazgatója. 
E l s ő  k ö t e t .  F é n y e s  d i s z k ö t é s b e n .  E l s ő  k ö t e t . .

Ezen első kötet a maga számos illusztrácziójával, melyek közt sók a szines 
reprodukczió is, bizonyára a legkapósabb ajándékműve lesz a karácsonyi könyvpiacznak. 
Á r a  a  n e g y e d r é t a la k ú  g a z d a g o n  i l lu s z tr á l t  és  s z ín e s  m ii-m e llé k le tek k e l e l lá to tt  
I. k ö te tn e k  fű z v e  5  f r t  6 0  k r .  A  b u d a i h o n v éd szo b ro t á b rá zo ló  d ís zk ö té sb e n  7 f r t .

гчвгл LAM PEL RÓBERT (Wodianer f. és Fiai)
cs. és kir. ndv. könyvkereskedésében Budapest, Andrássy-iit 21. és minden könyvkereskedésben. 

Á r j e g y z é k  b é r n i e n t v e .
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Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap.
Évenként több mint s z á z h a r m i n c z  íven. mintegy e z e r  képpel

illusztrálva.
42-dik évfolyam . Szerkeszti STAGY MIKLÓS.

„VASÁRNAPI ÚJSÁG“
m in t eddig', jö v ő re  is  h ü  m arad  a la p ítá sa k o r  m e g v á la sz to tt  irá 
n yá h o z, h o g y  a  hazafias érzü le tn ek  to lm á csa , a  n em zeti h a la d á sn a k  
képe, a  k ö zé le tn ek  tü k re , s z ó v a l korun k  tö r té n e té n e k  ig a z  k ró n i

kája  le g y e n .
A „VASÁRNAPI ÚJSÁG1" a legrégibb magyar képes hetilap, 

melynek szerkesztése már 28 esztendeje van ugyanazon szerkesztő kezeiben, 
legjelesebb hazai íróink és művészeink közreműködésével hetenkint 
két nagy íven jelenik meg, számos képpel s illusztrált szépirodalmi és 
ismeretterjesztő közleményekkel, melyekben a hazai dolgok különös figye
lemben részesülnek és a külföldön felmerülő újabb jelenségek is kellő 
méltatást találnak; e mellett újabban .Női munka es divat, ezímű 
rovattal és sok rendkívüli melléklettel van bővítve. Eredeti elbeszélé
seket és életképeket, többnyire illusztrálva, közöl Jókai Mórtól, Mik
száth Kálmántól, Baksay Sándortól, Gyarmathy Zsigánétól, Her
man Otlóuétól, H. Bittner Linától, Petelei Istvántól. Szívós 
Bélától. Kacziáuy Gézától, Kazár Emiltől, stb. A «Vasárnapi Újság»
1895. évi folyamának eredeti elbeszélései közül előre fölemlíthetjük Mik
száth Kálmánnak « A  nagyhajú ispánná» ezímű és Baksay 
Sándornak «A király fogsága» ezímű elbeszéléseit, a melyekhez 
jelesebb festőművészeink készítenek rajzokat; a külföldiek közűi pedig mind
járt újévkor megkezdjük Verne Gyula «Antifermester csodálatos 
kalandjai» ezímű legújabb érdekes regényének közlését, mely az eredeti 
franczia kiadás 90 rajzával lesz illusztrálva. A «Vasárnapi Újság» tar
talma számos rendkívüli mellékletén kívül jövőre a «Vasárnapi 
Újság» regónytára ezímű s hetenként fél Ívre terjedő rendes mellék
lettel lesz bővítve, s ezen felül minden félévben még egy-egy külön 
kepmellékietet is ad.

A ,,Vasárnapi Ú jság“ e lő fizetési ara : negyedévre 2 frt.
Á „Vasárnapi Újság“ és ..Politikai Újdonságok44 együtt: negyedévre .3 frt.
A „Világkrónika“ ezímű képes heti közlönyt a „Vasárnapi Újság“ előfizetői 

félévre 80 krért rendelhetik meg.
A „Vasárnap! Újság“ dísz kiadásban is megjelenik a legfinomabb vastag 

dupla-velin papíron; e diszkiadás ára a rendes kiadásnak kétszerese.
A z  e l ő f i z e t é s i  p é n z e k  a „Vasárnapi Újság“ és „Politikai Újdonságok“ 

kiadó-hivatalához, . B u d a p e s t ,  E g y e t e m - u t c z a  4 .  s z á m  küldendők.
A  t .  K iválj f ő k n e k  egyszerre beküldött 10 előfizető után egy ingyen- 

példánynyal szolgálunk.

II

„Vasárnapi Újság“

( >

A „ V A S Á R N A P I  UJSAG“ D I S Z  K I  A B  AS A.
A „Vasárnapi Ujságw-ból újabban albumszerű díszkiadást is rendezünk,

mely azonos tartalommal, de a legfinomabb vastag dupla-velin papíron, színes borí
tékkal jelen meg. A fényes kiállítás által okozott költségtöbblet arányában a „Vasárnapi 
Újság“ e díszpéldányainak ára к étannyi, mint a rendes kiadásé, vagyis :

\ dísz kiadása félévre 8 forint, egész évre 16 forint.
/  rendes kiadása félévre 4 forint, egész évre 8 frt.

• e s e s s ® «
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-körút 0—ÍJ. Alexanderlíerllát V. kér. állam i loreáliskola.

AZ EREDMÉNYTELENSÉG EGYIK FŐOKÁRÓL.

A középiskolai tanítás eredménytelenségének hangoztatása, melylvel 
Trefort ministersége idején oly gyakran találkoztunk, ma már látszólag 
megszűnt. Gsáky gróf alatt közoktatásügyi parlamenti vitát alig hallottunk, 
mert minden üdvös közoktatásügyi eszmecsere a vallásügyi reformok 
tárgyalásába fulladt: Eötvös báró ministersége pedig még nagyon rövid 
idejű. Ezek tehát azok az okok, a miért a fennebb hangoztatott vád 
látszólag megszűnt. Hogy annak tényleges alapja van, gondolkodó 
tanügyi férfiú előtt kétség tárgya nem lehet.

Ha valaki az okot tudakolja, rendesen a rendszer félszegségeivel 
hozakodnak elő. De ez voltaképen miben áll, nehéz megmondani — 
concrete. Szerintem először: abban az óriási tévedésben, mely a vezető 
egyéniségekkel azt hiteti el, hogy Magyarország iskoláit lehet eredmé
nyesen oly centralistikus irányban vezetni, mint pl. Francziaországéit. A 
különböző nyelvi nehézségeket nem tekintve, tekintetbe kell venni a 
házi nevelésnek és fegyelmezettségnek azt az átlagát, melylyel hazánk 
különböző vidékein a tanulók az iskolába jönnek. Nem szükséges külön 
meggyőződést szerezni arról pl., hogy a dunántúli vagy alföldi iskolák 
ifjúsága átlag sokkal intelligensebb, mint — talán kivéve a kolozs
váriakat — az erdélyrészi középiskolák ifjúsága, a hol tuczatszámra 
terem a jövendő honpolgárok olyan speciese, mely csak ott, a közép
iskolában tanulja meg, hogy teszem: a zsebkendő szintén a cultura 
vívmányai között szerepel, vagy hogy ruhakefén kívül még fogkefét is 
teremtett az illető mester. Ne tessék ezeken nevetni! Komoly dolgok 
ezek és merem állítani, hogy ily intézetekben bajlódni tanulókkal, 
sokkalta nagyobb erőfeszítést kíván, mint az említett vidékeken, nem 
szólva ismét a fővárosi ifjúságról, mely természetszerűleg valamennyi 
felett áll.

Félreértések kikerülése végett kijelentem, hogy példáim a nagy
szebeni in. kir. állami gymnasiumból vannak véve, a hol ismét nagy 
számban vannak oly ifjak, a kik havi 1 írt — 1 frt 50 krért lakást 
kapnak kilenczedrangú iparosoknál s egyéb szegény embereknél, a
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kiktől bizony alig lehet kívánni, hogy ezen jelentéktelen összegekért 
még illemtani leezkéket is adjanak fiatal lakóiknak, a kiknek étkezése 
is hétről-hétre nagvobbára kenyérből, sajtból, szalonnából és főtt kuko- 
riczalisztből áll, mely utóbbit szülőik mint külön csemegét hoznak 
sanyarú gyermekeiknek. Már most lehet-e józanul azt kívánni, hogy 
ezzel az ifjúsággal ugyanazt az eredményt érjük el, a melyet más jól 
nevelt és anyagi gondoktól általában ment tanulók mellett az iskolától 
joggal meg lehet követelni. Arról nem szólok, hogy ifjúságunk leg
nagyobb része oly készületlenül jön a népiskolákból, hogy alany, állít
mány, főnév stb. ismeretlen fogalmak előtte; ezt megváltoztatni ter
mészetesen nem rajtunk áll, mert a népiskolai felügyeletre ingerencziánk 
nincs.

Vegyük még ezekhez azt is, hogy a szebeni gymnasiumi tanuló 
a tannyelv — másutt teljességgel hallatlan — nehézségeivel küzd; 
hogy Csík-Somlyó ugyanazt a Cidetvagy Laocoont olvastatja, a melyet 
Pozsony vagy Temesvár; hogy Szeben ugyanolyan magyar nyelvtanokat 
kénytelen használni, mint Szeged vagy Kecskemét: és akkor nagyjában 
kiemeltem az egyes vidékeken elhelyezett középiskolák között fennálló 
különbségeket.

Ezekből a különféleségekből következtetve joggal meg lehetne 
várni, hogy közoktatásügyi kormányunk belássa, hogy Magyarország 
középiskolái egy ugyanazon cliablon szerint nem működhetnek ered
ményesen, hanem hogy szükséges volna lehetőség szerint eltekinteni 
a szigorú czentralisatiótól, mint a melynek kifolyása pl. az állandó 
tanmenet, mely ugyan inkább «állandóan változó tanmenet» kell, hogy 
legyen, ha be akar válni. A mi azonban a tanítás menetét, mondhat
nám megzsibbasztja: az az úgynevezett nemzetiségi vidékeken az alkal
mas tankönyvek hiánya.

E pontnál ismét ad hominem kell argumentálnom és mint ez idő 
szerint az I. osztály főnöke példákat veszek az I. osztályból, a melyben 
most nálunk a legkapósabb és így legjobbaknak elismert szerzők 
könyveit használják. Elsőnek említem a Ssinnyei-féle magyar nyelv
tant. Mindjárt első lapjában azt tanúlja a mi tanítványunk, hogy a 
magyar nyelvnek 41 (negyvenegy) hangja van. Ez tudományos szem
pontból alig eshet kifogás a lá ; de mennyiben lehet helye egy iskolai 
kézi könyvben, azt nem akarom vitatni. Csak érinteni kívánom azt a 
tudományos és mélyéges kutatáson alapuló rendszeres felosztást, mely- 
lyel a hangokat tárgyalja. Arra a részletességre sem kívánok kiterjesz
kedni. melylyel az igeragozás módjait és időit tárgyalja; csak azt a 
szerény kérdést akarom felvetni, hogy mit mondjon a szegény tanár, 
mikor a fiú arra kiváncsi, hogy mozdulatlanul, készületlenül miért 
állapothatározó és kegyetlenül miért módhatározó ? Hallom az ellen
vetést, értem is ; de nem tudom módját találni annak, hogy ezt egy 
(különben magyarul nem értő). 10 —11 éves gyermeknek megmagyaráz
zam. Épen oly tehetetlenül állok, mikor a képes határozókat kell
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tárgyalnom, mert önkéntelenül arra gondolok, hogy az én koromban 
még ezeket nem fedezték volt fel és a IV. osztályban mégis meg tud
tam érteni a képletes beszéd, rnetonymia, synecdoche stb. milétét. Igen. 
de ha nem részletezzük ennyire az anyagot, akkor a háróm alsó osz
tálynak való magyar nyelvi tudomány egy könyvbe is férhetne és az 
nem volna elég modern.

Mit szóljak ugyané szerzó'nek az I. osztály számára írt magyar 
olvasókönyvéről ? Tudvalevő tény, hogy a nem magyar nyelvű gyermek 
versek könyv nélkül tanulásával legjobban sajátíthatja el a nyelvet. E 
könyvben «IX. Költemények» czím alatt 13 költemény van felvéve, még 
pedig Arany-, Petőfi-, Gyulaitól meg a «Népköltési gyűjtemény »-bői; 
tehát mindmegannyi tiszta forrás. De ezek közül tényleg az egyetlen 
Petőfi „Három fiú“ ez. költeménye, melynek tartalmi elmondását is 
lehet kívánni a tanulótól. Szép költemény az „Anyám tyúkja,“ «A rab 
gólya» meg a «Halvány katona» is, de nincs benne elbeszélni és 
elképzelni, hogy úgy mondjam : megfogni való anyag, a mire a fiatal 
agynak annyira szüksége van. A prózai rész ellen csak a rosszakarat vagy 
a tudatlanság emelhetne vádat. Minden tiszteletem mellett, a melylyel 
Szinnyei professor úrral szemben viseltetem, nem átallom kijelenteni, hogy 
neki nehezen fog sikerülni jó kézi könyveket írni I. 11. osztály számára, 
mert — legalább tudtommal -— sohasem tanított ily korú gyermekeket.

A mi a latin könyveket illeti, erre nézve volt szerencsém Közlö
nyünk ez idei 5. számában nyilatkoznom. Schultz nyelvtanáról nem 
szólok; mert az a régi jó Schultz, a melyből ezrekre menő magyar 
ifjúság szerezte latin tudását a derék Kiss Lajos nem épen derék 
fordításában. Az olvasókönyvről írt bírálatomhoz, mely különben csak 
az első 5 — 6 fejezetről szólott, csak annyit teszek hozzá, hogy nehezen 
tudok képzelni oly I. osztályú gymnasistát, a kinek feje oly alaposan 
be volna rendezve, hogy három havi tanulás után össze ne keverje a 
deelinatiot a eomparatióval, a verbum coniunetivusával és participiumá- 
val, mert ezek mind szerepelnek ily rövid terminus alatt a Dávid 
könyvében tarka össze-visszaságban. Szerintem sokkal üdvösebb volt 
volna az eredeti Schultzot némileg, de csakis némileg átdolgozni, egy 
kevés összefüggő olvasmányt adni hozzá egyebekben változatlanúl meg
hagyni ; így legalább meg lehetne kívánni, hogy a fiú a grammaticai 
cathegoriákat egymástól függetlenül, de alaposan és biztosan sajátítsa el.

Brózik-Paszlavszky földrajzáról csak annyit mondhatok mint 
nem szakember, hogy inkább természetrajz, mint földrajz úgy, hogy 
a geographus tanár, ha a természetrajzot szakszerűleg nem ismeri, minden 
jelessége mellett sem taníthatja el valami biztató eredménynyel, Czáfol- 
janak meg földrajzot tanító társaim, ha nincs-e igazam! Csak ilyen 
tankönyv mellett lehetséges az a mostani visszás állapot, hogy akár
hány V—VI. oszt. tanuló annyira sem ismeri hazája földrajzát, hogy 
meg tudja mondani, melyik megyében van Szeged vagy Ungvár. Hiába 
mondják nekem, hogy ez a politikai földrajzhoz tartozik, majd a Vll.-ben
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megtanulja úgy is a tanuló. Ezzel szemben azt mondhatnám, kár az
I. osztályban oly részletes természetrajzi leírásokat adni, hisz —  úgy 
is megtanulja a tanuló a IV—VI. osztályban. Erről különben hallgatok, 
valamint a számtani és mértani tananyagról, mert nem tudván arabusúl, 
nem beszélek arabusúl.

Iparkodtam röviden szemlét tartani e nehány, jelesnek elismert 
könyv felett, pusztán abból a czélból hogy felvetö'djék az a kérdés: 
vájjon nem tartják e még elérkezettnek az időt arra, hogy oly köny
veket adjunk ifjúságunk kezébe, melyek felfogásához, gondolkodásához 
és korához mértek ? Hiszen meg vagyok győződve, hogy ha rendre 
veszszük tankönyveinket, akkor kevés kivétellel valamennyiben sok olyant 
találunk, a mi egyrészt tökéletesen felesleges, másrészt az illető tanuló 
felfogó képességét messze túlhaladja. Iparkodjunk compendiumokat, 
rövid, de velővel bíró füzeteket adni ifjainknak, és meg fogjuk látni, 
hogy a . túlterhelés réme eloszlik. Hiába mondják nekem, hogy a jó 
tanár ösztöne ki fogja keresni a tömegből azt, a mire szüksége van és 
nem fogja tanítványait felesleges lommal tölteni. Édes Istenem, a jó 
tanár kevés; legtöbben olyanok vagyunk, hogy első sorban jó könyvre 
van szükségünk. De van szükségünk oly kézi könyvekre is, a melyek 
a nem magyar vidékű iskolákat is az eddigieknél jobban veszik tekin
tetbe. mert nem mindenkinek adódott az a szerencse, hogy tisztán 
magyar, egynyelvű ifjúsággal legyen dolga.

Végül még egyet! Ha a várva-várt igazgatói conferentiák létesül
nek, a mi immár remélhető, jó volna, ha erről a dologról sem feled
keznének meg. Azt hiszszük, hogy a Kemény Ferencz összeállította 
tételek közt akárhány van, mely nem oly fontos, mint ez.

(Nagyszeben.) Székely István.

TÉTELEK ÉS KÉRDÉSEK AZ IGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEK
SZÁMÁRA.

III. Szervezetiek.
1. Különleges igazgatói rendeletek gyűjtése, ismertetése s bírálata.
2. Régibb rendeleteknek az újakkal való összehasonlítása. Egyéb 

államok rokon intézkedései.
3. Az igazgatói hatáskör kibővítése némely főigazgatói joggal. 

(1. II. 6.)
A gyakorlatban nem egy oly intézkedés merül fel, melyet rövid úton. 

de a tanügy érdekeinek megóvása mellett, a főigazgató helyett az igazgató 
is elintézhetne, a mi mindkettőnek administratióját egyszerűsítené. Pdk. Utó
lagos felvételi vizsga engedélyezése mellett a tanuló ideiglenes felvétele. Oly 
helyen, hol egy túlnépes gymnasium mellett egy reáliskola is fennáll, igen 
gyakran előfordul azon eset, hogy a gymnasium 2. osztályából kiszorúlt
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tanuló kénytelen a 2. reáliskolában menedéket keresni, de nagyon meg lesz 
akadva a Rendtartás követelte s előre nem látott felvételi vizsgálat (német 
nyelv, természetrajz) miatt. Egyik főigazgatóság az utólagos l'elv. vizsgálatokra 
az engedélyt október 31-iki terminussal s a v. és k. m. kir. ministerhez 
czímzett folyamodványok alapján megadta. Helyes s jogos-e ezen eljárás ? 
Jogos, mert a Rendt. 2. §-a értelmében a később jelentkezők felvételét a 
tanév két első havában a főigazgató engedheti meg. Ugyanezért helytelen s 
felesleges, ha e folyamodványok a ministeriumhoz czímeztetnek.

4. Az iskolaszolgák alkalmazása s elbocsátása.
A szolgákat a v. és k. ministerium utasítására az intézeti igazgató 

ajánlata folytán a főigazgató nevezi ki (Klamarik: 471. 1.), mégis a mai 
gyakorlat szerint a ministerium nevezi ki. E fontos állás betöltésénél a helyi 
viszonyokkal ismerős igazgató ajánlatának nagyobb súlylyal kellene bírnia. 
Az 1848-előtti középiskolában, az iskolaszolga, ha kötelességeinek teljesítésé
ben mulasztást követett el v. cselekedeteivel botrányt okozott, az igazgató 
által el volt bocsátható. A mai iskolaszolgák, kik nagyobbára kiszolgált 
altisztekből kerülnek ki. bizony igen gyakran a legerélyesebb beavatkozást 
teszik szükségessé ! (1. Magy. Paedagogia).

5. A Közoktatási Tanács reformja.
6. A főigazgatói intézmény reformálása.
A ministeriumnak ne annyira fíók-póstahivatalai (iktató és expeditura) 

legyenek, hanem a fősúlyt az iskolák belső életének javítására és egysége
sítésére fektessék. A főigazgatók és hivatalaik működésének ellenőrzése, 
felügyelet és összehasonlítás. Egyöntetűbb eljárás a különböző tankerületek
ben. Érdemesebb igazgatók bevonása s előkészítése. A főigazgatók mellék- 
foglalkozása (nem engedhető meg, hogy fő-hivatásának rovására történjék :
1. a tanárok és az igazgatók mellékfoglalkozását).

7. A központi (ministeriumbeli) szervezet reformálása és a közép- * 
iskolai ügyosztály személyzetének szaporítása (Elv: több szakember, 
kevesebb jogász). Egy önálló tudományos paedagogiai és közokt. össze
hasonlító irodalmi osztály szervezése jól felszerelt paed. szakkönyvtárral 
az u. n. «specialisták» alapján a Bureau of education (Washington, 
Department of the Interior) mintájára.

8. Középiskolák átalakulása és kifejlesztése : ezek szükséges voltá
nak kimutatása tanügyi, társadalmi és helyi szempontokból (p. o. 
Beregszász, Versecz). —■ Visszafejlődés : pl. Nagy-Kálló.

IV. Administratio.
1. Összeállítása s összehasonlító tanulmányozása a honi s kül

földi középiskolai administrativ rendeleteknek.
2. Megszüntetése azon visszásságoknak, melyek a gyakorlatban 

a törvények, szabályzatok és rendeletek egymással ellentétes intézkedé
seiből származólag előfordulnak.

3. Egyszerűsítések s czélszerü újítások az igazgatói s főigazgatói 
ügyvitel terén.

Azt, hogy még mindig papir- s tinta-korszakban élünk, csak az tagad
hatja, ki ezen ügyekbe nem nyert bepillantást. Az eddigi hiányok felderíté- 
tésére s kiküszöbölésére maguk a munkások legilletékesebbek. Ilyenek: a 
hivatalos stilus egyszerűsítése s rövidítése ; az ügyiratok iktatása s elrende
zése polgári v. iskolai év szerint történjék ? A hiv. nyomtatványok beszerzése 
az egyetemi nyomdából v. magán (igazgatói) szövetkezet útján ? A «Nép-
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tanítók Lapja» mintájára külön hivatalos közlöny kibocsátása a középiskolák 
számára. A szomszédos Austria «Verordnungsblatt für den Dienstbereich des 
Ministeriums für Cultus und Unterricht« czímű vállalata nem csak minta 
gyanánt, de bizonyítékul is szolgálhat a felvetett eszme életrevalóságáról.* 
A hiv. közleményeken kivül, melyek révén évente számos rendelet megírásá
tól, iktatásától és expediálásától líiméltetnénk meg, ezen «Középiskolai Köz
löny» a fó'igazgatóságok s igazgatói értekezletek szakszerű orgánuma lehetne, 
melynek a felmerülő nevezetesebb administrationális s egyéb casusok elegendő 
érdekeltséget is kölcsönöznének. Azoknak, kik ebben is a külföldi minta vád
jával illetnének, ezen idézettel felelek: «Mi az utánzást illeti, az irodalom 
minden szakában, az úttörők, a kezdményezők, idegen nagy példányok 
befolyása alatt szoktak állani: minták szerint dolgoznak. Itt nem főczél, hogy 
eredetit, hanem hogy használhatót adhassunk.» (Kemény Z s.: Élet és iroda
lom, XVI-XX1I.)

4 Az irodai segédkezés kérdése.
Felmerült a berlini értekezleten is, de hivatalból levétetett a napirend

ről. Tudtommal ezen fontos ügy leghelyesebben van megoldva — Szerbiában, 
hol a tanárok egyike évi 500 dinár díjazás mellett ellátja a «gazda» hiva
talát, kinek egyik főteendője az igazgató támogatása az administrativ ügyek
ben (1. A középiskolai reform Szerbiában: Egyet: Közokt. Szemle 1892).**

5. A pénzügyi administratio: a) ki végezze? b) mikor történjék 
legczélszerűbben az elszámolás ? c) hogyan helyezendő el legczélszerűb- 
ben s legbiztosabban a készpénz?

a) Némely külföldi államokban (pld. Würtemberg) e czélra külön az 
adóhivatalokhoz beosztott számtisztek vannak.

b) A régi gyakorlatot, mely szerint az évzáró számadások a tanév 
végén terjesztendők fel, az 1879. évi 13.359 s 15.006. sz. min. rendeletek 
szabályozták. Az új eljárást, melynek értelmében a számadások a polgári 
évvel zárandók le. az 1891. évi nov. 27. k. 2482. ein. sz. rend. léptette életbe. 
Ezen újítás nem mondható szerencsésnek, mert lényeges munkatöbbletet okoz 
s mint az 1892. évi aug. 27. K. 362. ein. sz. min. rend. bizonyítja, több rend
beli zavart is támasztott. A régi gyakorlat mellett szól a P(ozsonyi) Főigaz
gatóság) 1781. okt. 17-én k. rendeletek, melyben Ő Felsége rendeli, hogy a 
tanintézetek mindennemű számadásai ne esetről-esetre, hanem egyszerre a 
tanév végén terjesztessenek fel a fensőbb tanhatósághoz (1. Csáka: 136. 1.). 
Ugyanezen eljárás szerint történik az elszámolás mindmáig a tanfelügyelő
ségek alá tartozó tanintézeteknél. így. pld. az 1877. évi 10.908. sz. szabály- 
rendelet 22. §. f) pontja szerint az áll. elemi s polg iskolai tanító és tanítónő- 
képezdék igazgatója «minden tanév végén szabályszerű számadást terjeszt 
fel». — Külföldön az elszámolás idejét illetőleg különböző eljárást találunk. 
Austriában az 1873. évi 10.157. sz. min. rend. értelmében a polgári év végé
vel eszközöltetik.

c) A készpénz elhelyezésére nézve nincs rendelet v. utasítás. Két eset 
■ lehetséges: a) pénzszekrényben — ha az intézetnek van ilyen, ß) biztos

pénzintézetben (takarékpénztár, pósta-takarékpénztár). Utóbbi esetben az inter
calaris kamatok elszámolandók-e ? Nézetem szerint nem, mert ez sehol sincs 
előírva, a pénz nem szükségkép helyezendő takarékpénztárba, végül a felelős
ség minden eshetőséggel szemben az igazgatót terheli. — Ausztriában az 
átalányokat valamely állampénztár negyedéves részletekben fizeti ki az igaz
gatónak, ki azokat, valamint a tanulóktól beszedett díjakat, elszámolásig 
magánál őrzi. Ezen pénzek kamatairól ott nem történik elszámolás.

* Bár időközben életbe lépett, a további megjegyzések sajnos még 
mindig időszerűek. ■■■ )

** Újabban díjnokok engedélyezésével az első lépés itt is megtörtént.
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6. Vizsgadíjak.
А К. R.-nak illető pontjai határozatlanok; igen kívánatos az egy

öntetűen szabályozott eljárás.
7. Felvételi díjak.
Ezekről az ig. »az év végén minden jutalom nélkül számol» (KI. 347.), 

most a számadás november havában terjesztendő fel. Méltányos, hogy ezek
ből hasonló százalék engedélyeztessék a kezelésért, mint a tandíjakból.

8. A posta használata.
Csáka értekezésében (134. 1.) olvassuk, hogy ezen ügy már régebben 

sok kellemetlenségre s visszásságra adott alkalmat. így van ez még ma is, 
különösen csomagoknál s pénz-küldeményeknél. Jó ideig érvényben volt egy 
keresk. ministeri rendelet, mely a levél hosszát 30 cm.-ben állapította meg — 
csak nemrég lett ezen érthetetlen rendelet oda módosítva, hogy tekintettel 
az írópapir ívének rendes hosszára (34—34’5) a levél maximális hossza 35 cm., 
szélessége 15 cm. s vastagsága 5 cm. lehet.

9. Igazgatói évzáró-jelentés.
Tekintettel a mi iskolai Értesítőinkben részletesen feldolgozott anyagra, 

a K. R. által előírt túlságos részletezés felesleges, mert ismétlésekre vezet. 
Teljesen elegendőnek tartanám az Értesítő vonatkozó helyeire való hivatko
zást és alkalmi kiegészítést. A fősúly a személyi és a bizalmas természetű 
dolgokra volna helyezendő.

10. Ministeri biztosok.
Érdemesebb középiskolai igazgatók és tanárok (vidékiek is) kikülde

tése ilyenekül. Jelentéseik, legalább kivonatosan, közlendők az illető tan
intézetekkel. (1. I. 15).

11. Normál-minták a segély-egyleti, tanári és ifjúsági könylári 
stb. alapszabályokra; minták a házi- és iskola-rendre, a rend és fegyelmi 
szabályokra, az iskolaszolgákra stb. — A kecskeméti áll. főreáliskola 
segély-egyletének alapszabályait 1887 febr. 3-án 7572. VII. sz. a. a 
belügy minister helyett Beniczky államtitkár láttamozta, holott ez (1. 
Debreczen. Eger stb.) a közoktatásügyi ministert illetve államtitkárt 
illeti meg. Magyarázat?

12. Minták a városokkal, felekezetekkel, magánosokkal, stb. 
kötendő szerződésekre.

13. A tanárértekezleti jegyző teendőinek részletes megállapítása; 
felvételi s magánvizsgálatoknál a jegyzőt minden jegyzőkönyv után 
1— 1 írt tiszteletdíj illesse meg.

• ; _ , 1 . ' . I ' . \ ■■ V. \ . • t X •*;» 1/|;'Ö 7

V. Felszerelés.

1. A tanári s ifjúsági könyvtárak; amazok gyarapítása ezeknek
rovására. , i i

A K. Rendtartás 4. §-a értelmében minden tanuló felvétele alkalmával 
az ifjúsági könyvtárra a v. és k. minister engedélyével meghatározott mér
sékelt összeget tartozik fizetni (1. még Klamarik : 35У. 1.) A tanári könyvtár 
felszerelése ellenben a tanszerátalány keretén belül történik. Miután ezen 
mérsékelt díj az ifj. könyvtárra a legtöbb esetben 50 kr vagy 1 frt, köny- 
nyen belátható, hogy különösen népes intézetnél az ifj. könyvtár gyarapítá
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sara évente jóval nagyobb összeg jut mint a tanári könyvtáréra, melyek 
fejlődése amazoké megett messze elmarad. Bizonyítják ezt az utolsó XX. 
ministeri jelentés 81. lapján közölt adatok is, melyekből kitűnik, hogy 3 év 
alatt a tanári könyvtárak gyarapodása 10°/0, az ifjúságiaké 17°/0, daczára 
hogy az előbbiekben a nagyszámú évi Értesítők, s folyóiratok is benfoglal- 
tatnak. Állításom igazságát a számvetés is bizonyítja: ha egy középiskola 
300 tanulója évente 1 irtot fizet, az ifj. könyvtárra esik évente 300 frt, 
tíz év alatt 3000! A tanári könyvtárra talán ennek ötödrésze sem! Ezen 
aránytalanságon két módon lehetne segíteni: a) bizonyos idő múlva az ifj. 
könyvtári díjak leszállítása, b) czélszerűbben az ifj. könytári díjak bizonyos 
százalékának felhasználása a tanári könyvtárak részére. — A könyveknek 
az eddiginél kedvezőbb beszerzési és bekötési módjai.

2. Állami tanszerműhelyek s természetrajzi praeparatorium fel
állítása.

Ugyanott szünidei gyakorlati kiképzése a szaktanároknak. Szervezetileg 
az egyetemi üvegtechnikai intézet mintájára a tud. s műegyetemmel kapcso
latosan. Főelv, hogy a szükségletek itthon ép oly jól s jutányosán legyenek 
beszerezhetők mint a külföldön. Egyszerű elveken nyugvó csereviszony 
létesítése.

3. Felszerelés megvizsgálása.
Ezt a K. Rendtartás ugyan előírja, de tényleg kevés helyen s lanyhán 

teljesítik, pedig a szertár-őrök gondatlansága által nagy károk származhat
nak. Időnként az összes középiskolák illető szertárai képesített szak-biztosok 
által felűlvizsgálandók, kiket az illető s erre különösen alkalmas szaktanárok
ból is választhatni, s a kik útbaigazítást adhatnának a cserére, konserválásra, 
újításokra, stb.

Befejezem, mert czélom nem az volt, hogy e tárgyat kimerítsem; 
de nem is lehetett, a mennyiben mai thémám voltaképen a hiányoknak 
kompilátiója, mely némi változatokkal időről-időre megújul, de sohasem 
tűnik el egészen. Szerény kezdeményezésemet, melylyel inkább az 
igazgatói értekezletek olyannyira fontos ügyét igyekeztem felszínen 
tartani, s annak hiányos voltát főleg azzal indokolhatom, hogy semmi
nemű forrást nem használtam s a tételeket saját elmélkedésemből és 
tapasztalatomból gyűjtöttem: kiválogattam a javát annak, a mi gyakor
lati és elméleti impulzusok révén eszembe jutott. így is csak egy — 
a kezdetet teljesen kielégítő — részt közöltem ez alkalommal, mert 
úgy vélem, szabad s illő másoknak és máskorra is hagyni. Bár csak 
62 számot soroltam fel, ezek száznál több tétel anyagát tartalmazzák. 
Meg vagyok győződve, hogy a híres porosz Diredoren-Conferenten 
vaskos kötetei még sok hasznos s ismeretlen anyagot tartalmaznak; 
annak értékesítését boldogabb brassói kartársaimra kell bíznom, kik 
utóbb ezen értékes gyűjtemény birtokába jutottak. — Én alkalmilag 
majd beérem azzal, hogy a fentemlített tételek közül egyiket vagy 
másikat az adminstrationalis casusok rovatában concrét viszonyok 
alapján megvilágítsam.

(Budapest.) Kemény Ferencs.
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I S M E R T E T É S E K .

A <Pallas Nagy Lexicona.»
A tudományok rohamos fejlődése közepette régóta szükségünk 

volt egy teljesen megbízható, kellő színvonalon álló és a hazai viszo
nyokat kiváló figyelemben részesítő gyűjteményes munkára, a mely 
úgy a művelt laikust, mint a szakembert az ismeretek ma már belát
hatatlan mezején rövid úton tájékoztassa, útba igazítsa.

Azon a véleményen vagyok, — s azt hiszem mindnyájan, akik 
az eddig megjelent hét kötetét ismerik, — hogy, a Nagy Lexicon az 
említett szükséget nemcsak hogy kielégíti, hanem a hozzája fűzött 
várakozásnak teljes mértékben meg is felel. Ezt a nézetet nem a fényes 
kiállítás, a kitűnő nyomás, a művészi képek és mellékletek, a melyek 
nélkül különben is az ilynemű vállalat aligha prosperálhatna, érlelték 
meg bennem, hanem a közölt czikkek értékes tartalma, a kitűnő és 
öntudatos szerkesztés és a munkatársaknak, tudományos világunk legjobb
jainak, nevében rejlő garanczia késztetnek arra a nyilatkozatra, hogy 
itt oly munkával van dolgunk, a melynek, hogy egyebet ne mondjak, 
egyetlen egy iskola könyvtárából sem volna szabad hiányoznia.

Minthogy a Lexicon minden egyes czikkét úgyszólván elsőrangú 
szakemberek írják és így nemcsak a közölt adatok megbízhatósága, 
hanem a kifejtett nézetek és képviselt álláspontok teljessége is lehe
tőleg biztosítva van, a Lexicon nemcsak általános tájékoztatóul, hanem 
még speciálisan tudományos kérdésekben hiteles forrásmunkául is 
szolgálhat.

Hogy ebben az utóbbi minőségben minden kifogáson felül áll
hasson, a szerkesztőség vagy kiadóság nem veheti tőlem rossz néven, 
ha bizonyos hiányokat felemlitve, megszüntetésükre pár megjegyzést 
koczkáztatok.

Azt veszem észre ugyanis, hogy az abstract tárgyakkal, kivált 
a természettudományokkal foglalkozó czikkekben nincs meg az a kellő 
összhang, a mely lehetne és hogy ugyanarra a dologra nézve — néha 
egy és ugyanazon kötetben — eltérő felfogás, vagy ellenkező adatok, 
itt-ott kisebb-nagyobb pontatlanságok fordulnak elő. Erre nézve szol
gálhatok néhány concret példával.

így pl. a Föld méreteire vonatkozó Bessel-féle adatok két helyen, 
a 436. és 454. lapon vannak közölve, de teljesen eltérő eredmény*- 
nyel. Honnan tudja már most a laicus olvasó, hogy melyik a helyes 
a két adat közűi? A «Földi ellipszoid» czímű czikkben, a mely a 
most említett helytelen adatot tartalmazza, még egy zavaró tolihiba is 
van, a mennyiben a szövegben és a képletben a fél nagy tengely 
íi-vel, a fél kis tengely a-val van jelölve, a hozzácsatolt táblázatban 
pedig épen ellenkezőleg a nagyobbik tengely értékei viselik az a  és a 
kisebbikéi a b föliratot.

A «fokmérés» czímű czikk szerint Huygens és Newton 1669-ben
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kiszámították, hogy a Föld forgásából származó centrifugális erő miatt 
a súly az egyenlítőn kisebb, mint a sarkok felé és így a Föld nem 
tökéletes gömb, hanem a sarkain lapult. Ezt a hypothesist Richernek 
1672 ben Cayenneben tett tapasztalata, hogy t. i. ott az ingás órája 
lassabban járt, mint Párisban, megerősítette. A 435-ik lapon szintén 
föl van említve Richernek ez a tapasztalata, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ebből Newton azonnal fölismerte, hogy ez a jelenség a Föld 
forgásából származó centrifugális erőnek a rovására írandó.

A praemissa tehát föl van cserélve a következménynyel. Melyik 
állítás felel már most meg a valóságnak ?

Az «Emeltyű» czímű czikkben állékony egyensúlyról van szó; 
a nehány lappal előbb levő «Egyensúly» czikk azt tanítja, hogy az 
egyensúly lehet: stabil, labil és közömbös (miért nem indifferens ?); 
nem kérdezheti már most a laicus, hogy mi az az «állékony» egyen
súly? A 438. lapon a Föld sűrűségéről szólván, a szövegben a Föld 
sugara y-val van jelölve, a képletben mégis r szerepel. Az «Emeltyű» 
czikkben a 2-ik ábra, mint a kétkarú emelőrúd egyszerű példája van 
fölemlítve, holott ez a rajz épen az ú. n. egykarú emelő typikus formá
ját ábrázolja. Csak mellékesen említem, hogy ezek az itt közölt 
geometriai rajzok meglehetősen silányak, elmosódott betűkkel.

Nem csodálkozom, hogy ilyen ellenmondások, tévedések elő
fordulnak a Lexiconban; hisz az egyes munkatársak függetlenül dol
goznak egymástól s így az ilyen apró hibák könnyen becsúszhatnak. 
Nézetem szerint ezek, épen a munka teljes megbízhatósága érdekében, 
elkerülhetők volnának, ha az egyes, hasonló tárgykörökbe vágó s egy
mással correspondáló czikkeket hozzáértő szakember idejekorán össze
hasonlítaná s a netán mutatkozó ellentéteket elsimítaná. Ha az ilyen 
szakember végezné az utolsó revisiót is, nem csúszhatnának bele 
olyan természetű sajtóhibák sem, a minő pl. a 436. lapon van, a hol 
a már többször emlitett Richer neve Reicher-nek van szedve; a 
physika történetében járatos azonnal észreveszi, hogy ilyen nevű úri 
ember a tudományban soha sem szerepelt.

Ugyancsak a nyelv tisztaságát is jobban respectálhatná a Lexicon ; 
minek az emeltyű, ábra-féle barbár szók emelő és rajz helyett?

A fogalmak megjelölése sem teljesen szabatos, a hogyan azt egy 
modern munkától várni lehetne. Miért «egykarú» az az emeltyű még 
mindig, mikor maga a szöveg is azt mondja róla, hogy két karja van; 
és miért «kétkarú» az az emelő, a melynek 3 —4 vagy akárhány 
karja lehet ? Nem volna észszerűbb és a fogalmat teljesen kifejező az 
«egyoldalú» és «kétoldalú» jelző?

Ugyancsak az elmaradottság bizonyos jeléül tekintem azt is, ha 
a méternégyzet, méterköb helyett a négyzetméter és köbméter kifejezé
seket használjuk, noha ez a kérdés el van döntve s egy Lexiconnak 
ép arra kellene törekednie, hogy a régi slendriánt kiküszöbölve, az 
észszerű és helyes elnevezéseket hozza forgalomba.
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Tudom, hogy ezek mind apróságok, nem lényegbe vágók; de a 
vállalat érdeke, hogy még ilyen apró kifogásokat se lehessen tenni, 
kivált mikor ezek a kifogásolt ósdiságok az egész munkán végig boszant- 
ják az embert.

Végül még csak egy elvi kérdést szándékozom fölvetni. Kinek a 
számára készül ez a Lexicon ? Azt hiszem, hogy nem tévedek, ha azt 
felelem, hogy minden művelt magyar ember számára, akár laikus 
legyen az, akár szaktudós. De ha csakugyan laikusok számára is ké
szül, nézetem szerint minden egyes czikket úgy kell megírni, hogy azt 
minden értelmes, bizonyos alapismereteket elsajátított, átlagos mívélt- 
ségű ember meg is értse. Ha ez a kívánság helyén van. akkor a Lexicon 
nem mindenütt felel meg ennek a követelménynek; különösen nem a 
már említett abstract tudományágakkal foglalkozó czikkekben. Akárhány 
czikket olvastam, a mely űgv van írva, mintha csupa tudósoknak vagy 
szakértőknek volna szánva. Pedig lehet szabatosan írni és mégis ért
hetően ; ha pedig a meghatározásban olyan tényezők fordulnak elő, 
a melyek előleges értelmezésre szorulnak, nem szabad sajnálni azt a 
csekély fáradságot, a mibe az értelmezés kerül. Persze, hogy akkor a 
czikk veszíteni látszik a tudományos színezetéből; s ezt nem szeretik, 
a mint látom, a szerző urak.

Pedig hogy lehet tudományosan és mégis érthetően írni ily dol
gokról, azt megmutatta Czógler; tessék elolvasni az energia czímű 
czikkét; gyönyörűséggel teheti bárki s mégis mindvégig magas szín
vonalon van az a czikk tartva. Nemcsak a magyar tudományosság, 
hanem a Lexicon is sirathatja e pótolhatatlan tudósunk kora elvesztését.

(Budapest.) Ekkert Antal.

E G Y E S Ü L E T ]  ELET.

A m.-szigeti kör 10 éves múltjáról.
(Felolvasta Marikovseky Menyhért elnök, a deczember 6-án tartott ülésen.)

Szívem melegével üdvözlöm a t. kartársakat egyesületünk alakulásá
nak tizedik évfordulóján. Jól esik az én lelkemnek, hogy egy futó vissza
pillantást téve körünk tíz évi működésére, constatálhatom, hogy működésünk 
nem volt eredmény nélküli, só't ha szabad az országos tanáregyesület főtit
kárának időkoronként tett nyilatkozataira hivatkoznom, egyesületünk elisme
résre méltó munkásságot fejtett ki. Jól esik ezt constatálhatnom annyival 
is inkább, mert városunk társadalmi légköre nem igen kedvező az egyesületi 
élet fejlődésére, megizmosodására, hiszen láttunk mi már több egyesületet 
keletkezni csak azért, hogy meghalhassanak. Jól esik annál is inkább, mert 
egyesületünk tíz éves múltja fényes tanúbizonysága annak, hogy «Viribus 
unitis» nehány ember is sokat képes tenni, hogy egyesületi beléletünket semmi 
dissonantia nem zavarta meg, hogy közöttünk a testvérintézetek szerény 
munkásai között, mindig a legszebb egyetértés uralkodott.

Igaz, hogy egyesületi működésünk nem vert zajos hullámokat a tár
sadalmi életben, nem hagyott hátra szemmel látható nyomokat maga után, 
s talán épen ezért is sokaknak kicsinylésével is találkozom, de a kik a tan-



272

ügygyei csak kissé is foglalkozni szeretnek, a kik belátják azt, bogy a tan
ügy terén fölmerülő legkisebb mozzanat is mily intensiv hatással van a 
társadalmi élet helyes irányú fejlődésére : bizonyára nem fogják kicsinyleni 
azt a munkát, melyet mi, a tanügv emberei, a tanügy érdekében végeztünk 
és végezünk.

A mint csendben, a magunk szerény körében folytattuk egyesületi 
működésünket tíz éven át, oly csendben, oly bizalmas együUlétben üljük 
meg ma is egyesületünk átalakulásának tizedik évfordulóját. És én, mint a 
tisztelt kartársak bizalmából kezdettől fogva elnöke e mi szerény egyesüle
tünknek, kedves kötelességemnek tartom, hogy ez alkalommal működésünk 
főbb mozzanatait emlékükben felújítsam, hogy rámutatva azokra, azokból a 
jövőre is erőt, lelkesedést, munkakedvet meríthessünk.

Az 1884. év deczember 8-án, a ref. lyceum, a r. katb. gymnasium és 
az állami felsőbb leányiskola tanárai közül többen, névszerint Draskóczy 
Gábor, Géresy Imre. dr. Gerevich Emil, Izák János, Janky Károly, Kardos 
Károly, Kovács Béla, Marikovszky Menyhért, Mprvay Ignácz, Sáfrány Péter, 
Szentimrey Tamás, Szilágyi István és Tompa Árpád, a felsőbb leányiskola 
akkori helyiségében összejővén s az országos tanáregyesületi főtitkár meg
keresésére helyi körré alakulván, elnökül Marikovszky Menyhértet s jegyzőül 
Sáfrány Pétert megválasztották. E tizenhárom tagból álló kis csapat, a kezdet 
nehézségein átesve, nagy lelkesedéssel, nagy munkakedvvel fogott hozzá 
teendőinek végzéséhez. Az első évi munkakör bevégzésével akkori jegyzőnk 
jelentésében kiemeli, hogy az «eredmény, ha soknak nem mondható is. de 
bizonyára kevésnek sem». Már az első évben két fontos nevelési tételt vita
tott meg egyesületünk. Az egyik tétel volt: Melyek legyenek az iskolai 
fegyelem fentartásának eszközei ? Előadója volt Janky Károly. A másik 
tétel: «Inkább csak tanítsunk vagy neveljünk-e középiskoláinkban ?» elő
adója Marikovszky Menyhért volt.

A mint szaporodott egyesületünk tagjainak száma, úgy növekedett a 
munkakedv, úgy emelkedett a vágy minél több anyagot feldolgozni. És a 
tagoknak örvendetes szaporodása már a második évben bekövetkezett, mert 
a fentebb említett három iskola összes tanszemélyzete belépett az egyesü
letbe. Hogy az állami tanítóképző-intézet tanári testületé, még az első évben 
tett szívélyes felszólításunkra távol maradt egyesületünktől, azt sajnálattal 
vettük tudomásul.

Messzire menne részletenkint felsorolni azt a munkahalmazt, melyet 
egyesületünk a tíz év leforgása alatt végezett; hiszen alig volt ülésünk, 
melyben kisebb-nagyobb fontosságú ügyek vita tárgyát ne képezték volna: 
legyen elég itt csak a főbb tételeket felsorolni, a melyek behatóbb vita tár
gyát képezték. 1. Elég-e a magyar irodalom tárgyalására a gymnasiumban 
csak egy év, s nem kivánatos-e, hegy annak tárgyalása a VII. és VIII. osz
tály feladata legyen ? Előadó Szilágyi István. 2. Helyes-e a földrajz és ter
mészetrajz együttes tanítása a gymn. alsó osztályában ? Előadó Géresy Imre.
3. Melyek a latin stylus-gyakorlatok sikeres kezdésének módjai? Előadó 
Szentimrey Tamás. 4. A szigorú felügyelet alatt álló önképző-körök szüksé
gesek-e vagy nem? Előadó Vékony Antal. ő. A bölcsészeti tantárgyak miként 
taníttassanak a gymnasiumban ? Előadó Melegh Gyula. в. Melyek a classikus 
nyelvek grammatikai oktatásának sikerét előmozdító eszközök ? Előadó Sáfrány 
Péter. 7. A tisztaság mint fontos egészségi tényező. Előadó dr. Novák Károly.
8. A színház látogatása megengedhető-e a gymnasiumi.növendékeknek ? Elő
adó Marikovszky Menyhért. 9. A középiskolai oktatás sikerének akadályai s 
elhárításának eszközei. Előadó Melegh Gyula. 10. A rajzoktatás szüksége a 
gymnasiumban. Előadó Morvay Ignácz. fi. A lefelé menő láncztörtek. Elő
adó dr. Gerevich Emil. 12. A középiskolai tornatanítás. Előadó Dobay Sándor. 
15. Oly értesítőnek kiadása szükséges, melyben az összes középiskolák érett
ségi vizsgálatairól az adatok együtt legyenek. Előadó Géresy Imre. 14. Befejező 
tanítási óra a természetrajzból а VIII. osztályban. Előadó Kardos Károly.
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15. Mi módon szerezhető' meg az iskolai nevelésnek a család érdeklődése: 
Előadó Draskóczy Gábor. 16. A tanári könyvtárakról. Előadó Dobay Sándor. 
17. Az egészségtan tanításáról. Előadó Kardos Károly. 18. A világtörténet 
vétessék fel az érettségi vizsgálat tárgyául. Előadó Géresy Imre. 19. A tan
könyvek bírálatáról. Előadó Draskóczy Gábor. 20. Tudatos és nem tudatos 
nevelés. Előadó Szentimrey Tamás. 21. A felsőbb leányiskolák szervezete. 
Előadó Boga Imre. 22. Az énektanítás a középiskolákban. Előadó Izák János.

Eme felsorolt adatokból is látható, tisztelt kartársak, hogy sok fontos, 
a nevelés és tanítás sikerének emelése érdekében fölvetett paedagogiai tétel 
került itt megbeszélésre s küldetett felhasználás végett a központba. Hogy 
a felekezeti tanárok nyugdíjügye elvégre megoldást nyert s ma már országos 
törvény biztosítja azoknak is elaggott napjaikra a megélhetést, abban is az 
oroszlánrészt magunknak tulajdoníthatjuk, mert egyesületünk volt úgyszólván 
az első. mely ez ügyben a mozgalmat megindította s a központi választmányt 
annak támogatására indokolt fölterjesztésében kérelmezte. Hogy hazánk tan- 
férfiai megyénk természeti szépségével megismerkedhettek, hogy városunk 
művelt közönségét ismerni tanulták, arra szintén egyesületünk adott alkal
mat, midőn az országos középiskolai tanáregyesületi gyűlésnek 1889. évben 
itt lett megtartására az utat elegyengette. Mi emeltük fel szavunkat, hogy a 
tankönyvírók megyénk nevét helyesen Máramarosnak írják. Tevékeny részt 
vettünk abban is. hogy az országos egyesület alapszabályai a kor igényeinek 
megfelelőleg módosíttassanak stb.

Egyesületünk az iskolai év minden hónapjában megtartotta rendes havi 
ülését s azokról a jelentéseket úgy a régibb, mint jelenlegi jegyzőnk. Vékony 
Antal, a központba esetről-esetre beküldötték. Tartott egyesületünk egy dísz
ülést is, boldogemlékü közoktatásügyi ministerünk Trefort Ágostonnak szüle
tése 70-ik évfordulója alkalmával. Részt vettünk tiszteletbeli elnökünknek 
Szilágyi Istvánnak és Kardos Károly tagtársunknak jubiláris ünnepélyén is.

Ha működésünk köre csak a fentebb felsoroltak által lett volna is hatá
rolva, örömmel, megelégedéssel tekinthetnénk vissza a lefolyt tíz esztendőre. 
Ámde mi a nyilvánosság elől sem akartunk elzárkózni. Tervbe vettük, hogy 
felolvasásaink által a közönség érdeklődését is felébreszszük az elvontabb 
tárgyak iránt, hogy azok által is mintegy közelebb hozzuk a szülőket és tár
sadalmat az iskolához, szemünk előtt lebegvén az az elv, hogy a szülei ház
nak és a társadalomnak az iskolával együttesen kell munkálnia a nevelés nagy 
munkájában. A következés megmutatta, hogy nem rosszul számítottunk. 
A közönség hovatovább mind nagyobb érdeklődést mutatott és mutat nyil
vános felolvasásaink iránt. Míg első felolvasásainkon alig számbavehető 
közönség hallgatta a felolvasók sokszor igen érdekes és tanulságos felolvasá
sait, s helyiségül elég volt a kereskedelmi egyesület által átengedett olvasó- 
helyiség : ma már mondhatjuk, hogy felolvasásainkon legtöbbször városunk
nak csaknem összes intelligens közönségét üdvözölhetjük a casino-egvesület 
szép tágas termében.

Hogy az érdeklődés egy bizonyos mértékét a mellékszerepek és sze
replők számlájára kell jegyeznünk, az kétségtelen, mert hiszen a szép zene, 
ének, szavalás — no meg egy kis rögtönzött táncz is úgy záradékul — nem 
kis vonzerővel bír a közönségre; de az is bizonyos, hogy tévesen ítélnők 
meg a felolvasó-estélyünket látogató közönség műízlését, ha érdeklődése 
főokát ezeknek tulajdonítanók.

Az 1886. évben megkezdett s az 1887. évtől kezdve ének, zene és 
szavalattal bővített s minden évben két, három, sőt négy ízben is tartott fel
olvasó-estélyeinken, egyesületünk majdnem minden tagja résztvett közremű
ködésével. Két ízben szerencsések valánk nem egyesületi tagot is megnyer
hetni a felolvasó-asztal mellé. Egyik felolvasó Szőllősy Antalné úrnő ő nagysága, 
a másik Őrlősy Ferencz úr, a «Máramarosi Lapok» t. szerkesztője volt. Azt 
liízsem, hogy egyesületünk tagjainak összhangzó érzelmének adok kifejezést,
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midőn nevezetteknek, nemkülönben a tíz évi cyclus alatt közreműködött úrnők
nek és uraknak ez alkalommal is meleg köszönetünket nyilvánítom.

Míg felolvasó-estélyeink rendezése által egyrészről városunk intelligens 
közönségének szellemi élvezetet igyekeztünk nyújtani, addig másrészről a 
csekély belépti díjak szedése folytán alkalmunk volt több humánus intéz
ményt anyagilag is támogatni. Ezer forinton felül megy az összeg, melyet 
tíz éven át jótékony czélokra fordítottunk. Az évenkint tett adakozásokról 
szóló kimutatások időkoronkint a helyi lapokban közöltettek. Az országos 
tanáregyesületi és a tiszántúli protestáns tanáregyesületi segélyalap javára 
tett évenkinti adakozáson kívül mind helyi érdekű jótékony intézményeknek 
juttattuk évi bevételeink tiszta jövedelmét. Adakoztunk a megyei közkórházra, 
árvaházra, iparos- és kereskedelmi iskola növendékei s a szegény tanulók 
részére, a tanári fillér-egyletnek, a dalkörnek és zeneegyesületnek, a casinó-. 
nak, legközelebb a megyei intézeteknek. A dalkör és zeneegyesület közre
működésével résztvett felolvasó-estélyeinken, a casino pedig szives volt termét 
rendelkezésünkre bocsátani. Az egyesületnek rendelkezés alatt álló s a takarék- 
pénztárba elhelyezett 206 frt készpénze is van.

Ha ily szűkkörü egyesület is, mint a minő a mienk, képes volt követ
kezetes kitartással, egyetértő buzgalommal oly szép szellemi és anyagi ered
ményt elérni: mennyivel nagyobb sikert biztosíthatna egy szélesebb alapra 
fektetett oly irodalmi kör, mint a minő más városokban oly szép sikerrel 
működik, a mely magába ölelve városunk szépért, jóért lelkesülő férfiait és 
hölgyeit, kezébe venné egyrészről a szellemi élvezetet nyújtó felolvasó-zene- 
estélyek, matiné-ek stb. rendezését; másrészről a komolyabb, városunk, me
gyénk culturalis fejlődésére vonatkozó eszmék megvitatása által irányítaná 
a közvéleményt. Egyesületünk tett is már e tekintetben lépéseket, én magam, 
nemkülönben megyénk szülötte s városunk haladása iránt melegen érdeklődő 
dr. Horváth Ödön is, a helyi lapokban több ízben felhívtuk városunk toll
forgató értelmiségét ily egyesület alakítására, de törekvésünk mindeddig ered
ménytelen volt. Lehet, hogy az eszme hovatovább megérlelődik, s ha azt 
egyesületünk ezután is következetesen ápolni fogja, talán testet is fog ölteni.

Mielőtt talán kelletinél hosszabbra is nyúlt s mindamellett is csak váz
latos jelentésemet, illetve visszapillantásomat bevégezném, engedje meg a tisz
telt egyesület, hogy megemlékezzem még azokról is, kik körünknek munkás 
tagjai valának, de a kiket vagy a kérlelhetetlen halál döntött ki soraink 
közül, vagy a szolgálat érdeke szólított el közülünk.

Első veszteségünk a gyöngéd lelkületű, egyesületünknek fáradhatatlan 
tevékenységű tagja, s két éven át buzgó jegyzője Sáfrány Péter volt. Ót 
követte a mozgékony szellemű, egyesületünknek úgyszólva ellenzéki tagja 
Kovács Béla és a szelíd lelkű, az ellentéteket kiegyenlíteni törekvő Morvay 
lgnácz. Legyen nekik pihenésök csendes, síri álmuk zavartalan. Kedves em
léküket híven fogjuk megőrizni jegyzőkönyveink és kegyeletes visszaemléke
zéseink.

A szolgálat érdeke szólította el közülünk Janky Károlyt, egyesületünk
nek volt jegyzőjét Kovács Antalt, Dr. Gerevich Emilt, Csókán Lajost, Guszi 
Antóniái, Molnár Rezsőt, Décsey Jankát. Szánthó Józsefet. Tompa Árpádot. 
Keld Vilmost, Quirsfeld Irént, Gyöngyösy Lászlót, és Suba Mihályt, kiknek 
nevét s kedves emlékét nemcsak jegyzőkönyveink örökítik meg. de élni fog
nak azok leikeinkben is.

Tisztelt kartársak ! Tíz év alatt 16 tagtársat veszteni el szomorú sta- 
tistikai eredmény. Mindamellett is, bár számban megfogytunk, de nem tör
tünk meg. Ha ez a mostani tizennyolcz tag, mint eddig, úgy ezután is meg
teszi kötelességét s ha. a kiket az újabb időben sajnálattal nélkülöznünk kellett, 
a piarista kartársakat összeségükben ismét megnyerhetjük munkatársakul, 
akkor egyesületünk jövőre is virágozni fog, meív hogy úgy legyen, szívem 
leghőbb óhaja.

i 4“



275

VEGYESEK.
Kinevezések. A vallás- és közokt. m. kir. minister Tokaji Nagy Kálmán 

középiskolai tanári oklevéllel bíró belügyministeri segédhivatali tisztet és az 
«Országos Törvénytár» s.-szerkesztó'jét, a körmöczbányai áll. fó'reáliskolához 
r. tanárrá nevezte ki. (decz. 19. 59.109. sz.) — Továbbá Daróczy Lajos 
dévai áll, fr., dr. Bemek Győző nagyváradi áll. fr. és dr. Hollós László 
kecskeméti áll. fr. h. tanárokat, továbbá Hauszner Ignácz fiumei áll. fg., 
Pálfy József debreezeni áll. fr. és SmigelcM Oktáv erzsébetvárosi áll. g. hl 
rajztanárokat, mostani állomás helyükre rendes tanárokká, illetőleg rendes 
rajztanárokká nevezte ki. (decz. 19. 47.108.) — Végre Kara Győző és dr. Richter 
Aladár aradi kir. fg. h. tanárokat ugyancsak az aradi főgimnasiumhoz r. tanár 
rokká. (decz. 19. 42.958. sz.)

A tanárképzés reformjára nézve a «Budapesti Hírlap» a következőket 
jelenti: Az új költségvetésben 48 ötszáz frtos ösztöndíj van tanárjelöltek szá
mára, de a minister, mint már a pénzügyi bizottságban jelentette, természetben 
akarja az ösztöndíjat kiszolgáltatni. Kibérelt alkalmas helyiségeket, berendez- 
teti lakószobáknak és tanulótermeknek, úgy hogy a tanárjelöltek lakást és 
ellátást kapnak majd az új intézetben. Az intézet még nem lesz külsőleg 
nagyszabású, mert csak reggelit és vacsorát fognak a tanulók az intézetben 
kapni, ebéddel a mensa academica látja majd el őket. Egyáltalában nem 
klastromszerűen rendezik majd be az internatust. Főczélja, hogy a tanuló 
gond nélkül szabadon élhessen tanúlmányainak. Azért gondoskodva lesz 
alkalmas felügyeletről és vezetésről is. Most a budgetben 20 számfeletti tanár 
költsége fordul elő, ezek számát a minister harminczig kívánja szaporítani. 
E számfeletti tanári állások czélja egyes kiválóbb, törekvőbb tanároknak alkal
mat adni, hogy még egy ideig tudományuknak élhessenek. Ezeknek egy részét al
kalmazzák majd a tanárképző internatusában. Ezek közre fognak működni abban, 
hogy ajelöltek idegen nyelvekben nagyobb járatosságot szerezzenek, továbbá, 
hogy esetleg Beöthy javaslata értelmében, tudásuk bizonyos hiányai pótol
tassanak, végre, hogy általában megbízható ellenőrei s vezetői legyenek a 
jelölteknek. Mindenesetre szükséges lesz, jegyzi meg a B. H. hogy egyidejű
leg a tanárképzés egyéb mozzanatai is revideáltassanak, s a hol szükséges, az 
új intézettel összhangba hozassanak. A többi között talán a tanárvizsgálati 
szabályzat is bizonyos módosításokra szorúl, főleg az alapvizsgálatra vonat
kozó része, mely most túlságosan vizsgálatra való készülődéssel foglalkoztatja 
a jelölteket.

A pozsonyi lyceum államosítása, lilamarik János ministeri tanácsos 
Pozsonyban két napon át rendkívül fontos közoktási ügyeket intézett el. Az 
ágostai evangélikus lyceumot, ezt a régi híres középiskolát, a melynek vala
mikor Jókai Mór, Greguss Á gost voltak tanítványai: a kormány részben 
államosítja. Új palotát is emeltet, a melynek költségeire az állam 80.000 irtot 
ád s évi 16.000 frtnyi subventiót biztosít. Maga az épület különben 130.000 frtba 
fog kerülni. Az állam négy tanár kinevezését magának tartotta fönn. Az 
illető szerződést a kormány nevében most írta alá Klamarik ministeri taná
csos ; az ágostai evangélikus egyház részéről a többi közt Láng Lajos volt 
államitkár, mint pozsonykerületi felügyelő írta alá az okiratot. A pozsonyi királyi 
katholikus főgymnasium épületének, a Klarissza-apáczák ez egykori kolostorá
nak átalakítására 30.000 frtot szán a kormány. Ez ügyben is intézkedett a 
ministeri tanácsos s egyúttal megvizsgálta az állami főreáliskola most el
készült új imposáns palotáját, a mely 140.000 frtba került s melynek beren
dezésére 15.000 frtot szavaztak meg.

«Ev. ref. tanár.» Ily czímű czikkünkre (10. sz.) reflectál a Debr. Prot. 
Lap decz. 22. száma, mely tiltakozik az ellen «mintha a ref. tanár helyzete
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abból a sok keserűséggel megrajzolt torzképből volna általában megismerhető. 
Mert habár tagadhatatlanul találkozunk épen egyházi és tanügyi szervezetünk 
természetéből s a régi patriarchális gyakorlatból folyó bizonyos administrativ 
visszásságokkal némely helyeken, s a tanügyi dolgokba való nagyképű bele- 
kontárkodás és épen a tájékozatlansággal járni szokott erőszakoskodás esetei 
sem ismeretlenek előttünk; sőt az sem titok többé, hogy Mármaros-Szigeten 
sok baj vár még máig is orvoslásra: mindamellett igazságtalanok volnánk 
önmagunk és méltánytalanok iskolafentartó egyházaink, testületeink s egész 
hitfelekezetünk irányában, ha ily általánosítást vissza nem utasítanánk s el 
nem ismernők azt, hogy a közép- és felsőiskolai tanügy jelentősége saját 
fentartó és vezérlő köreink előtt épen az újabb időben nagy mértékben emel
kedett, a mit nemcsak egyes gymnasiumaink kiegészítése, felépítése s tanáraik 
fizetésének rendezése érdekében hozott nagyszerű anyagi áldozatok, hanem a 
tanári állás s a tanár személyének nagyobbmérvű megbecsülése is félreismer- 
hetetlenűl tanúsítanak. Hogy Szüllősy gondnok úr csakugyan olyan mértékben 
basáskodik-e Szigeten, a mint abban a czikkben írva van, nem tudjuk; de 
ha sikerülne valakinek azon a nevezetes ponton minden bajt gyökerestől 
kiirtani, annak még a basáskodást is meg lehetne bocsátani. Erre azonban Gyön
gyösi úr (Szőllősy úr ellenfele) sem mutatkozik eléggé alkalmasnak.» Erre csak 
azt jegyezzük meg, hogy a dolog érdemére nézve nem áll módunkban nyilat
kozni, de a mit a D. P. L. mond, nemcsak nem czáfolat. hanem ellenkező
leg mutatja, hogy többet tud a m.-szigeti viszonyokról mint mi, csak nem 
akar. úgy látszik, szólni.

Baligó János, f  A kegyes-tanítórendiek temesvári társházának tagjai 
és a főgvmnasium tanárkara szomorodott szívvel jelentik Nt. Dr. Baligó 
János kegyes-tanítórendi áldozó-pap, főgymnasiumi rendes tanárnak" f.---é. 
deczember hó 22-én esti 8 órakor hosszas, súlyos szenvedés és a haldoklók 
szentségének ájtatos felvétele után korának 43-ik, szerzetesi -életének 26-ik, 
áldozó papságának lő-ik, tana ‘íu .ásának 25-ik évében történt gyászos elhuny
tál. Mi a megboldogultban szeretett jó társunkat siratjuk; taníványai az 
atyailag vezető tanítót, ismerősei a felejthetetlen barátot gyászolják benne. 
Béke hamvaira.

Somogyi Rudolf, f  A budapesti ref. főgymnasiumi tanári kara maga és 
a vezetése alatt álló ifjúság nevében őszinte fájdalommal jelenti, hogy tan
testületének egyik legrégibb tagja, a legpontosabb tudós tanár, a hű kartárs. 
az ifjúság szigorú, de igazságos barátja s mint ember mintaképe: Somogyi 
Rudolf a főgymnasiumi természettan tanára, f. év 25-én, élete 55-ik, tanári 
lankadatlan működése 32-ik évében, alig egy havi súlyos szenvedés után 
elhunyt. Tanintézetünk alig pótolható veszteséget szenvedett az elhunytban, 
mert benne a szaktudomány a polgárerények ritka magas fokával, széles
körű általános műveltséggel és férfias, mindig correct jellemmel egyesült. 
Mint alig 23 éves ifjú szentelte legjobb erejét a tanügynek, azóta folytonosan 
ez egy intézetben működvén, a hazának, a magyarságnak s a művelt társa
dalomnak egész légió jelest nevelt, kiknek szivében ép oly feledhetetlen lesz 
nemes alakja, mint előttünk s jelenlegi tanuló ifjúságunk előtt, kik a súlyos 
kórral folytatott küzdelmét aggodalmas szeretetünkkel kisértük. Budapesten, 
1894. deczember 15-én. A jók áldása követi örök útján !

Tartalom : Az eredménytelenség egyik főokáról. Székely Istvántól. — Tételek 
és kérdések az igazgatói értekezletek számára. Kemény Ferencztől. — 
Ismertetések: A «Pallas Nagy Lexicona». Ekkert Antaltól. — Egyesületi 
élet. — Vegyesek.
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VII. kér. E rzsébet-könít 9—11. A leX illlderK eriliít Y. kér. állam i föreáliskola.

A KÖZÉPISKOLÁK (SECONDARY SCHOOLS) REFORMJA AZ 
AMERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOKBAN.

Az Egyesült-Államokban a középiskolák, a mi tantervűket, tan
rendjüket, kormányzatukat, tanítási idejüket és czéljokat illeti, fölötte 
különbözők, úgy hogy e ziláltság mindenütt érezteti magát. Sokszor nehéz 
azonfelül határvonalat húzni a secondary school és teszem a city 
high school közt. A Report of the Commissioner of Education 1886/87. 
494. 1. így szól: „Az Egyesült-Államokban levő középiskoláknak egy
mástól való függetlensége, változatosságuk és egyéni vonásaik megnehe
zítik ama feladatot, hogy azokat egy közös schema alatt mutassuk he 
oly módon, hogy honunk a nevelés e fajtájának való gondoskodásáról, 
annak mennyiségéről és segédforrásairól tiszta képet adhatnánk és ki- 
jelölhetnők az irányt, melyben további javításukra és további fejlesz
tésükre törekednie kellene“.

A mi a középiskoláknak számát illeti, elég számosak azon isko
lák, melyek a középfokú képzésről gondoskodnak és melyek majd az 
„institute“, majd „high school“, „academy“, „female academy“, „col
lege“ sth. alatt fordulnak elő. Az 1888/89-iki Report szerint volt 297 
iskola fiúk; 290 iskola leányok és 737 iskola mindkét nem számára. 
Ha az iskolákat, ha a tanulók számát tekintjük, úgy látjuk, hogy az 
esetek nagyobb részében fiúk és leányok együtt ülnek az iskolában 
és együtt tanulnak ott. E tanulóknak csak kis perczentje ( l5 '6 8 °/0) jár 
az iskolába azon szándékkal, hogy a magasabb tanintézetekben tanul
mányait folytassa.

Bármilyen vázlatos legyen a kép, melyet adhatok, nem tartom 
hiábavaló munkának azt, hogy három ilyen középiskolát bemutassak. 
(Lásd Report, 1887/88. 502— 505. 1.)

1. Ilyen Me Donogh Institute (Mc Donogh, Marylandben).
Az iskolát széles területű farm veszi körül, mely nemcsak arra 

való, hogy a növendékek ott friss levegőt szívhassanak, hanem egy
úttal arra való is, hogy ott mindennemű sportot űzhessenek és játsz
hassanak, olyannyira, hogy a rendezett tornatanításnak hiányát észre

21Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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sem veszik. Kiki tetszése szerint mezei munkával is foglalkozhatik 
szabad óráiban. A tanítási terv az intézet rendelkezésére álló időhöz 
mért és azon pályához, melyet a legtöbb tanuló választ. E két szem
pontból az ó-classikai nyelveknek tanítása teljesen kimaradt; ha akad 
tanuló, ki az egyetemre készül, az intézet módot nyújt neki, hogy az 
ó-classikai nyelveket tanulja. Az első években az angol nyelv tanít- 
tatik behatóan, azután a német, e két tantárgyra a tanítási időnek 
majdnem egyharmada fordíttatik. Tanítják azonfelül az első években 
a földrajzot, mire az Egyesült-Államok és Anglia története következik. 
Nagy súlyt fektetnek a mennyiségtan tanítására. Tanulják a növendékek 
azon tudományok elemeit, melyek leginkább észrevevésen alapulnak 
(növénytant, állattant, utána természettant, vegytant, végre beható 
physiologiát practikus hasznánál fogva). A többi időt az intézet a 
szépírásra, gyorsírásra, könyvelésre és az iskola alapítójának meg
hagyása szerint minden osztályban a zenére fordítja. Az iskola a növen
dékeket nemcsak tanítja, hanem neveli is ; az erkölcsi érzelmek és a 
jellem fejlesztésére különös gondot fordítanak. A viszony a tanítók és 
növendékek közt a lehető szívélyes; amazok a növendékek minden 
játékán, sportján résztvesznek, az iskolai szertárak egy része a növen
dékek felügyelete alatt áll; ha bűnt követ el egyik-másik, társai ítél
nek fölötte, legtöbbnyire igen igazságosan, úgy hogy a jobb érzelmű 
tanulók maguk tartják fenn a fegyelmet a rosszabbak fölött, és a 
disciplina e rendszerének üdvös hatását mindenütt láthatni. íme a tan
terv 1887-re az órák szerinti beosztással, melyhez még csak azt kell 
megjegyezni, hogy a hatodik osztály a legalsóbb osztály.
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1. 4 — 3 6 6 6 _ _ 4 2 _ 2 33
11. 5 — 3 6 7 — 4 — 4 2 — 2 33
III. 0 3 — 5 7 — 3 2 — 2 2 2 31
IV. 9 5 — — 10 — — 2 — 2 — 2 30
V. 9 4 — — 9 — — 2 — 2 — 2 28
VI. 9 4 — — 9 — — 2 — 2 2 28

2. Sok amerikai secondary schoolban a classikai és reális irány
egyesítve van, úgy hogy a tanuló vagy az egyik vagy a másik 
irányban a magasabb tanintézetekre készülhet, sőt úgy látszik, hogy 
sok intézetben furcatio-féle van, hogy ott gyakori az „egységes közép
iskola!“

A Preparatory School for Lehigh University (Bethlehemben, 
Pensylvániában) kivátképen az egyetemi fölvételi vizsgálatra készíti 
elő a növendékeket. A cursus, úgy látszik, két éves. íme a. tanterv:
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T a n t á r g y
Heti órák száma Hetek évenkint Evek száma
clas-
sikai
irány

reális
irány

clas-
síkai
irány

reális
irány

clas-
sikai
irány

reális
irány

Angol nyeiv és irodalom . . . 4 4 35 35 2 2
Latin nyelv............................. 5 — 35 — 2 —

Görög n y e lv .......................... 5 — 35 — 2 _
Franczia nyelv....................... 4 — 35 — 2 —
Német nyelv .......................... — 4 — 35 — 2
Mennyiségtan.......................... 16 15 35 35 2 2
Természettan.......................... — 4 _ 35 _ 2
Egyes. Áll. tört. és polit, földr. 3 3 — 35 ‘/»Természettani földrajz . . . . 3 — 35 — V.

3. William Penn Charter School (Philadelphiában). Az intézet 
kétszáz év óta áll fenn, annak élén áll az igazgató, ki nem tanít, 
mellette működik 13 tanár, és róluk különösen kiemeli a jelentés, 
hogy ők szaktanárok. A tanítási cursus hat év, melyből három ma
gasabb osztály a „senior school“ t képezi. Készülnek pedig a tanulók 
vagy a college-re, vagy a technikára, vagy más szakintézetre, vagy 
egyszerűen kilépnek az életbe. Az iskola, úgy látszik, „egységes közép
iskola“ furcatióval. A szorgalmi idő évenkint 36 hét. íme a tanterv. 
melyben az összes órák száma a hat év alatt van feltüntetve.

Hány órán át tanítják | ,-й -r 
a tantárgyat ? ' 3 .£

03 >>Д Ű cöаз é-ttó

Hány órán át tanítják 
a tantárgyat ?

Cl
as

sik
ai

irá
ny

Re
ál

is
irá

ny

Angolny. és írod. . 1.368 1.368 Természettan \
Latin nyelv........... 792 288 Vegytan /
Görög nyelv . . . . 540 — Földrajz i
Franczia nyelv . . 1 216 720 Történet I
Német nyelv , . . 540 Raj z ....................... 216 216
Mennyiségtan . . . . 864 861 Szépírás (Penmanship) 144 144

E három tanintézetnek részletesebb bemutatása mindenkit meg
győzhet arról, mennyire helyes az 1886/87-iki Reportnak azon állítása, 
hogy bizony nehéz a secondary school-okat egy kalap alá hozni. Szá
mosak azon középiskolák, hol a tanerők száma csak egy, kettő vagy 
három (az összes 297 fiúiskola közűi 87 iskolában, azaz 29'3°/0); 
létezik egy iskola, mely magát University High School-nak nevezi 
(Maconban, Georgiában), melyben egy tanító működik, ki 44 fiút oktat 
és köztük 18-at az egyetemre készít elő.

Hogy a középiskolai tanításba némileg rendet és egyformaságot 
hozzanak, több egyetem abban állapodott meg, hogy a fölvételi vizsgá
latnál lehetőleg egyforma követelésekkel lépjenek fel, a mi mindazon közép
iskolákat, melyek egyebek közt az egyetemre készítik elő tanítványaikat, 
arra kényszerítette, hogy e lehetőleg egységes követelésekhez alkalmaz-

21*
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kódjának. Mit követelnek az egyetemek a fölvételi vizsgálat alkalmával, 
arról szól az 1886/87. évi Report, mely 21 egyetem, köztük nehány 
kiválóbb egyetem: Harvard College, Yale College, Columbia College, 
University of Wisconsin, Cornell University, John Hopkins University, 
Vanderbilt U.) követelményeit táblázatosán mutatja ki. (631— 641 1.) 
Nagyjában ugyanazt vizsgálják attól, ki tanulmányait a classikai vagy 
a reális irányban akarja folytatni. Különben is egyes részletekbe nem 
akarok bocsátkozni az alábbi sorokban. 1. Az angol nyelvre [vonat
kozólag a nyelv correct használatát és a fogalmazási gyakorlottságot 
kívánják. Az angol remekművek közt a következők szerepelnek leg
inkább (egyes esetekben köztük majd több-kevesebb), School Days at 
Rugby, Lady of the Lake, Newcomes, Merchant of Venice, Julius 
Caesar, Johnson Life of Milton, Dryden, Macaulay’s Essays, Milton’s 
Paradise lost (Г, II.), Quentin Durward, Bracebridge Hall, Evange
line stb. 2. A mennyiségtanból vizsgálják a planimetriát és algebrát 
a másodfokú egyenletekig bezárólag. 3. A történelemből egy egyete
men kívánják az egyetemes történet ismeretét, de csak vázlatosan; 
azonban legtöbb helyen az Egyesült-Államok történetét és a földrajzot.
4. A latinból ismerni kell a tanulónak: Caesar De bello Gallico 
I— III. (IV.), hat (hét) beszéd Ciceróból, Aeneis X—VI. (néha még 
Vergil Eclogái), Sallust és a „reading at sight“-ben kell kellő gyakor
lottságot felmutatni. 5. A görög nyelvben szerepel: Anabasis I., II. 
(III., IV.), Dias I— III. (a John Hopkins Universityben Herodot hét 
könyve). A latin és görög nyelvvel össze van kötve a görögök és 
rómaiak történetének vázlatos ismerete (egy-két helyen összekapcsolva 
a régiségtannal és az ó-kori földrajz ismeretével). Olyan tanulóktól, 
kik a természeti tudományokkal akarnak tovább foglalkozni, némi ter- 
mészettani, vegytani, természetrajzi ismeretet kívánnak egyik-másik 
egyetemen, továbbá egyik-másik egyetemen keveset a franczia vagy 
német nyelvből.

Annak, hogy a középiskolák oly változatosak, egyik jó oldalát 
el kell ismerni, miszerint az a helyi körülményekhez inkább alkal
mazkodik és netaláni speciális szükségleteknek jobban tud megfelelni. 
A bajt azonban még mindig érezték, azért az ügyet a National Council 
of Education kezébe vette; tanácskozásairól és ajánlatairól a követ
kező munka szól: Report of the Committee on Secondary School 
Studies, appointed at the meeting of the National Educational Asso
ciation, july 9., 1892, with the Reports of the Conferences arran
ged by this Committee and held December 28— 30., 1892. Washington,
1893. 249. 1. Az alábbi soroknak czélja e műnek ismertetése, illetőleg 
tartalmának közlése.

A National Council of Education 1892. évi július hó 9-én tíz 
tanférfiút, Charles W. Eliot elnöksége alatt küldött ki tanügyi bizott
ságként, kiknek feladata volt e kérdés fölött eszmecserét indítani meg 
és annak eredményéről beszámolni. Ez eszmecseréről és annak eredmé-
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nyéről szól — mint fentebb jeleztem — az említett mű. E tíztagú bizott
ság kilencz albizottságot állított össze, kik az Egyesült-Államok külön
böző helyein 1892. évi decz. 28— 30-án a következő tanszakokról 
tanakodtak: 1. latin, 2. görög, 3. angol, 4. modern nyelvek, 5. meny- 
nyiségtan, 6. természettan, csillagászattan, vegytan, 7. természetrajz 
(biológia, növénytan, állattan, physiologia), 8. történet (politikai kor 
mányzattal és nemzetgazdaságtannal), 9. földrajz (physika, geológia, 
meteorologia). A tíztagú bizottság az albizottságok összeállításánál úgy 
járt .el, hogy bennük a legkülönbözőbb vidékek és a legkülönbözőbb 
iskolák voltak képviselve. Minden albizottságban 10 tanférfiú tanács
kozott. Hogy a tanácskozásoknak a kellő substratuma meglegyen, 
11 kérdésről kellett tanácskozniok : 1. Tekintetbe véve a teljes taní
tási szakot (6—-18 életév), mikor kezdődjék a tárgynak tanítása?
2. Hetenkint hány órában? 3. Kiváltképen az utolsó négy évben (a tulaj- 
donképeni secondary instruction idejében) ? 4. Mi taníttassák az egész 
cursusban ? 5. Mi különösen az utolsó négy évben ? 6. Mire és meny
nyire terjeszkedjék az egyetembe való lépésnél a fölvételi vizsgálat? 
7. Legyen e másnemű a tanítás olyanokra, kik egyetembe lépnek, vagy 
szakiskolákba vagy az életbe? 8. Mikor kezdődjék e furcatio-féle ?
9. Melyek a tanításnak legjobb módszerei? 10. Melyek a felvételi 
vizsgálatnál alkalmazandó legjobb módszerek? 11. Legyen-e ideiglenes 
és egy évre rá végleges felvételi vizsgálat? (Folytatása következik.)

(Budapest.) Lechner László.

A KERÜLETI TORNAVERSENYEKRŐL.*

A folyó iskolai év egy tanügyi újdonsággal vette kezdetét: 
Kassán, Pozsonyban, Kolozsvárott és Szegeden kerületi tornaversenye
ket tartottak és így a helyi és országos versenyeken kívül immár a 
kerületi tornaversenyekről is szólhatunk.

A tornaversenyeknek ezen kiegészítő neme elé az érdekelt tan
ügyi körök fokozott érdeklődéssel néztek, mert — alappal, vagy a 
nélkül, nem tudom — azon bír volt elterjedve, hogy a jelenlegi köz
oktatásügyi kormány a volt ministernek kedvencz eszméje iránt nem 
lelkesül s így a kerületi versenyeknek ez idei kimenetelétől a torna- 
versenyeknek további sorsát általában is föltételezték. Sőt azok, a kik 
a fölkelő nap felé szeretnek fordulni, már nyiltan is hangoztatták, 
hogy a tornázás lényegéhez az efajta „külsőségek“ nem is tartoznak. 
Szerencsére, utólagosan mégis alaptalannak bizonyult a hír, mert a

* A kérdés oly fontos, hogy ezt a czikket is, mely Ottó József dr. 
czikkének kiszedése után. de megjelenése előtt érkezett hozzánk, s melyet 
a szerző az ungvári körben olvasott föl, szívesen közöljük.

A szerk.
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kultusministernek a kerületi versenyek alatt tanúsított érdeklődése 
azt látszik bizonyítani, hogy nemcsak hogy eltörülni nem fogja a ver
senyeket, hanem gr. Csáky Albinnak életre való és kiváló paedagogiai 
fontossággal bíró eszméjét annál is inkább tovább fogja fejleszteni, 
mivel a kerületi versenyek a tűzpróbát kiállották és a hozzájuk kötött 
jogos és méltányos várakozást teljesen kielégítették.

Tudományos alapképzettség, logikai gondolkozás, egészséges izmos 
test: ha e három útravalóval ellátja a középiskola a kebeléből kikerülő 
tanuló ifjakat, úgy nézetem szerint, megoldotta feladatát. Ámde iskolai 
életünknek mai rendszere inkább arra alkalmas, hogy a testet meg
ölje. A sok egyfolytában való tanóra, kevés napközbeni szünidő és az 
otthoni előkészület mind nagyon igénybe veszi a testet és fejlődésének 
rovására megy. Az összes iskolai disciplinák közül egyedül a test
gyakorlatnak van az a hivatása, hogy az iskolai életnek a testre gya
korlott káros hatását ellensúlyozza és ennek természetes fejlődésében 
segítségére legyen. De hogyan tegye azt a mai rendszer mellett, a 
mikor a testgyakorlatra csak heti két órát fordítunk ? És a mai kor 
gyakorlati érzéke mindinkább ellene is fordul a középiskolai nevelési 
rendszerünkben még mindig tapasztalható egyoldalúságnak és a tudo
mányos mellett a testi nevelésnek is a neki megfelelő rangot követel
vén, a testgyakorlat számára naponkint egy, vagy legalább heti négy 
órát követel. Különben kormányunk sem zárkózik el a gyakorlati élet
nek ezen figyelemre méltó követelése elől s a tornázásra mind nagyobb 
gondot fordít s míg egyfelől annak intensivitását emeli, másfelől 
meg odatörekszik, hogy azt eddigi gépies formaiasságából kiemelve, 
az ifjúságra nemcsak hasznossá, hanem egyúttal vonzóvá és érdekessé 
is tegye Ezen okból hozta he újabban pl. az iskolai játékokat is, 
melyek évről-évre nagyobb tért hódítanak és a versenyeken is általá
nos tetszésben részesültek.

A tanuló ifjaknak kedvét és érdeklődését a tornagyakorlatok 
iránt rendkívül emelik a versenyek is, és ha egyéb okot nem is hoz
hatnánk fel mellettük, már ezért is föntartásra és fejlesztésre méltók
nak ítélném azokat. De van számos egyéb ok is, melyekből csak egy
néhányra akarok utalni. A helyi versenyek alkalmával, tapasztalat 
után mondhatom, a társadalom minden osztálya ott van a hely színén 
és figyelemmel kiséri a tanulók gyakorlatait, sőt kitűzött díjakkal 
még a versenyvágyat is fokozza bennük. Az iskolának és a társadalom
nak ezen közvetetlen érintkezése — melyet a paedagogia nem ok 
nélkül ír elő —- még azon vaskalapos szülők között is szerez a torná- 
zásnak híveket, a kiknek elfogult nézetét előbb semmiféle szóbeli 
kapacitálás. vagy Írott betű megváltoztatni nem volt képes. A kerületi 
versenyeket a tankerületnek szellemi és anyagi műveltség tekintetében 
legkiválóbb góczpontján tartják. Mennyire tágul a szegény hegyvidék 
tanuló ifjainak értelmi látóköre, ha a versenyek alkalmával egy ilyen 
vidéki culturalis középpont szellemi kincseivel, anyagi műveltségének
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ezer jeleivel megösmerkedhetnek; nem is szólva arról, hogy mit nyer 
a nemzeti eszme az által, ha a túlnyomóan nemzetiségiek által lakott 
vidék ifjúsága a különböző vidékekről összesereglett magyar ifjakkal 
találkozik, érintkezik, megbarátkozik. A mit a kerületi versenyeknek 
képző hatásáról fölhozhatunk, az mind hatványozva áll a fővárosi 
(országos) versenyekről. Nem is gondolná az ember, hogy hány szegény 
sorsú tanuló ismerkedik meg ilyenkor Budapesttel, a ki különben 
sohasem látta volna azt.* Pedig a fővárosban, tanáraik kalauzolása 
mellett eltöltött egy-két nap fölér néhány hónapi elméleti oktatással. 
A tornaversenyeknek paedagogiai fontossága különben olyan nyilván
való, hogy annak további fejtegetését bátran mellőzhetem.

Ezek után áttérhetek a kassai és pozsonyi kerületi tornaver
senyeken tett személyes tapasztalataimra.

Előre bocsátom, hogy a verseny mind a két helyen teljesen 
kielégítő volt. Az ifjak kellő training mellett pontosan végezték úgy 
a szabad, mint a szerekkel és szereken való gyakorlatokat és a kiket 
a jury kitüntetésre méltatott, azok mindnyájan meg is érdemelték azt.

A kassai versenytéren méltó feltűnést keltettek a budapesti
VII. kér. főgymnasium növendékei, a kik közül többen versenyfutás
ban annyira trainirozva voltak, hogy játszva megelőzték társaikat; a 
szereken, különösen a nyújtón bemutatott gyakorlataikkal pedig ren
geteg tapsot arattak. Itt azonban egy megjegyzést nem hallgathatok 
el. Vájjon való-e, helyes-e a tornaversenyeken olyan bravour-mutat- 
ványokkal föllépni, a melyek, mint életveszélyesek az iskolai tornázás- 
ból ki vannak tiltva? Nézetem szerint az ilyen gyakorlatok nem oda 
valók. A tornaversenyek feladatához tartozik az iskolatornázást híven 
visszatükrözni, tehát azon eredményt föltüntetni, melyet valamely intézet 
összes tanulója a torna téren elért. A bravour-mutatványok pedig az 
egyes tanulók által elért ügyességet tüntetik fel és így a közönség 
félrevezetésére alkalmasak. Jövőre tehát jó lesz elvül kimondani, hogy 
a szereken is az összes tanulók versenyezzenek és nem egyes e czélra 
kiválasztott és begyakorolt tornászok.

A pozsonyi versenyről azon impressio alatt távoztam, hogy a 
szerekkel való gyakorlatokat általánosítani kellene. A kötélhúzás és a 
súlyokkal való szabadgyakorlatok körülbelül már minden intézetnél 
meghonosodtak. Ez azonban még nem elég. Pozsonyban néhány iskola 
a súlyokon kívül még a botokkal és buzogánynyal való gyakorlatokat 
is bemutatta és az az általános tetszés, melyet a közönség padjain és 
a jury emelvényén keltettek, valóságos népszerűségi bizonyítvány mel
lettük. Ezeket minden intézetnél be kellene hozni, egyrészt azért, mert 
a taggyakorlatokkal ritmikusan combinálva (dob- vagy énekkiséret 
mellett, vagy a nélkül) rendkívül kellemes benyomást keltenek, rész

* A szegény sorsú jobb tanulókat mi ungváriak közös költségen visz- 
szük a versenyekre. Az alapot rá csekély bemeneti díjjal adott iskolai hang
versenyek útján teremtjük meg.
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ben pedig azért is, mivel a tornázás iránti érdeklődésnek fölkeltésére 
szerfölött alkalmasak, a mi pedig a modern nevelésnél nem megve
tendő dolog. Itt különben megjegyzem — a nélkül azonban, hogy 
állításom mellett érveimet is felhoznám, a mi messzire vezetne, — 
hogy én a tornával kapcsolatban a sport minden nemét szívesen látom; 
így a játékokat, úszást, csónakázást, biciclizést, vívást stb., melyek 
egyenkint és összesen is a tanuló ifjú testi ruganyosságának, izom
erejének fokozására kiválóan alkalmasak. Magától értetődik, hogy kellő 
módon és időben.

A tornaversenyek külső sikerének, különösen az áttekintés szem
pontjából való biztosítására, sem Kassán, sem Pozsonyban nem történt 
meg a kellő intézkedés és így a tömegnek visszatartására fordított erő 
csekélynek bizonyult. Ennek hátrányát különösen Kassán tapasztal
hattuk, midőn a jurynak túlságosan hosszúra nyúlt tanácskozása idején 
az utczai apró népség valósággal elözönlötte a versenyteret és bumli- 
zásával változatos ugyan, de épen nem kellemes tableau-t rögtönzött.

Ugyanitt fölvetem az ifjak elhelyezésének és fegyelmezésének kér
dését is. Az utóbbira nézve az a véleményem, hogy a tornaversenyek 
alkalmával a tanulóknak valamivel több szabadságot kell adni és ha 
egyikkel-másikkal valami emberi dolog történik, ne sújtsuk azt a 
rendtartás fegyelmi eszközeivel, hanem intézzük el atyailag és végle
gesen mindjárt a helyszínén. A spártaiaknál is lazább volt a fegyelem, 
mikor táborban voltak ; már pedig ifjainknak élete is a versenyek alkal
mával nagyon sok rokonságot mutat fel a tábori élethez. Az ifjakat 
Kassán a kaszárnyákban együttesen. Pozsonyban pedig a polgári 
házaknál külön-külön helyezték el. Azt hiszem, az elhelyezésnek előbbi 
módja paedagogiai tekintetben előnyösebb. A folytonos felügyelet csak 
ily módon eszközölhető, már pedig bármennyire vagyok is annak 
barátja, hogy a tanulóknak a versenyek alkalmával nagyobb szabadság 
adassák, a felügyeletet mégis szükségesnek tartom, nehogy olyan 
könnyelműséget kövessen el az ifjú, melynek a jövője adja meg az 
árát. Azt, hogy mennyire mehet az adott szabadság és meddig lehet 
az azzal való netaláni visszaélést is elnézni, a felügyelő tanár mint 
paedagogus ítéli meg. Itt még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a 
tornatanító mellé jó volna intézetenkint még egy felügyelő tanárt is 
adni, a kinek a költségeit a kormány ép úgy megtérítené, mint a 
tornatanítóét. Mindenütt találkoznék egy-egy kartárs, ki a mondott 
föltétel alatt szívesen elkísérné a tanulókat versenyútjukban és a fel
ügyelet gondjait megosztaná kollegájával. Ez a kívánság, azt hiszem, 
jogos is, de méltányos is.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a verseny idejét sem. Azt hiszem, 
a fölött nincs többé nézetkülönbség, —  az idei versenyek után szó 
sem lehet többé róla — hogy a szeptemberi versenyek tartásának 
még a gondolatáról is le kell mondanunk. Még ha az előkészítés, a 
begyakorlás forszirozásának paedagogiai hátrányától eltekintünk is;
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de az a szeszélyes időjárás, mély ép a szeptember hónapot jellemzi, 
el kell hogy riaszszon az e hónapi tornaversenyektől. Kassán a ver
seny előtti és utáni napon oly kellemetlen, hideg szeles idő volt, hogy 
a tanulók egészségének koczkáztatása nélkül alig tarthattuk volna e 
napokon a versenyt. Különös szerencsének mondható, hogy a verseny 
napján meg a legszebb idő volt, ügy, hogy a tanulók tornaruhájukban 
vonulhattak ki, a mi a menet szemrevalóságát tetemesen emeli. Már 
a pozsonyi verseny napja nem volt oly szerencsésen megválasztva. 
Egész délelőtt szakadt a hideg őszi eső s a versenyt délután nedves 
talajon tartották meg. E körülményből az illetékes tényezők között a 
a verseny meg, vagy meg nem tartására nézve nézeteltérés keletkezett, 
melynek a kivonulásnál hátrányos hatását is tapasztaltuk. Szegeden, 
mint a lapokból értesültünk, födött helyiségbe szorult a tornaverseny. 
Arra nézve tehát, hogy a versenyt szeptemberben ne tartsuk, minden 
valószínűség szerint egyet fogunk érteni; de az a kérdés, mikor tartsuk 
hát? A Közlönyben júniust ajánlják; ez ellen mint fontos érvet azt 
hozzák fel, hogy e hónapban folynak az érettségi és az osztályvizsgá- 
latok, nem látszik tehát czélszerűnek az ifjakat ép e fontos munka 
idején megzavarni és ezen érv elől alig zárkózhatunk el. Mindent 
összevetve a május hónapot tartom a legalkalmasabb időnek a torna
versenyek megtartására, mely még a legmegbízhatóbb és, főkép ha a 
pünkösdi ünnepekre tehetjük, a tanítás menetét sem tartóztatja föl.

Végre még egy kérelmet kell intéznem a közlekedési ministerium- 
hoz. Az ifjúság a tornaversenyek alkalmával mérsékelt vasúti kedvez
ményt élvez; nem lehetne a tanulók részére egészen ingyen jegyeket 
adni? Továbbá, ha egy intézetből annyian vesznek részt a kirándulás
ban, hogy egy vagy több waggont teljesen betöltenek, azon esetben 
nagyon czélszerű és szükséges lenne, hogy az a waggon mint átmeneti 
kocsi egészen a rendeltetési helyig szállítsa őket, nehogy a többszöri 
átszállás bajának, sőt veszélyének is ki legyenek téve. Ha a közleke
dési ministerium ezen utóbbi kérelemnek, mint remélem, helyt ad, úgy 
utasítsa arra az üzletvezetőségeket, mert a debreczeni üzletvezetőség 
pl. daczára annak, hogy 56-an utaztunk . Ungvárról Kassára, a direkt 
kocsikra vonatkozólag kellő időben fölterjesztett indokolt kérésünket 
egyszerűen megtagadta.

(Ungvár.) Schürger Ferencz.

BESZÁMOLÓ.

Az áll. polgári iskoláktól középiskolákhoz és felsőbb leányiskolák
hoz kinevezett tanárok 1894. évi ápril hóban mozgalmat indítottak 
meg, hogy a polgári iskolánál töltött idejűk az ötödéves pótlék ki
szabásánál vétessék figyelembe, illetőleg számíttassák be. Ezen moz
galom eddigi sorsáról akarom az érdekelteket értesíteni, de érdekes 
az a közvetetlenül nem érdekeltekre nézve is.
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A mozgalom oka a méltánytalan elbánás érzete és az igazság 
keresése volt, a mi az érdekelteket csakhamar közös működésre ösztö
nözte, azt hívén, hogy az együttes kérés és felszólalás nem fog kiáltó 
szóként a pusztában elhangzani, mint az egyeseké.

A memorandumnak a minister úr elé való terjesztésére leg
alkalmasabbnak látszott a Klamarik-jubilaeum ideje; nem a captatio 
benevolantiae vezetett bennünket, hanem azon remény, hogy akkor 
a tanügy vezetőit mint Budapesten találhatjuk és hogy a jubilaris 
alkalmat felhasználva, összejön egy küldöttségre való az érdekeltek közül.

A mozgalom eléggé kedvező auspiciumok közt indult meg. A 
tanáregyesület választmánya és elnöke az 1894. ápr. 16. gyűlésen 
készségesen megígérték támogatásukat.

A mozgalomhoz csatlakoztak húszán, kiknek szolgálati idejük a 
polgári iskolánál 5 —17 év volt, kik tehát 1 — 3 ötödéves pótlékot 
vesztettek. Budapesten megjelent három középiskolai és egy felsőbb 
leányiskolái tanár. Beöthy Zsolt egyleti elnök, bár akkor az ünnepély 
és az egylet ügyei nagyon elfoglalták, mégis szives készséggel szakított 
annyi időt, hogy a minister úr elé terjesztendő memorandumot áttanul
mányozta és bennünket a minister és államtitkár úr elé vezetett. 
Mindkét helyütt az egylet választmánya és saját nevében figyelembe 
ajánlotta kérésünket mint olyant, mely jogos és méltányos. Oly ékes
szóló támogatója és előadója volt kérésünknek, hogy ezért eléggé 
hálásak alig lehetünk. Mind a minister mind az államtitkár úr jó 
indulattal fogadott és kérelmünk tanulmányozását megígérte.

Ugyanaz nap, ápr. 29. kerestük fel Klamarik ministeri tanácsos 
urat, ő is a legjobb indulattal fogadott, sőt kijelentette, hogy az ötöd
éves pótlék elvonását ő sem tartja méltányosnak és ezen valamikép 
segíteni kell és segítve is lesz, már tanulmányozás tárgyát is képezi 
a segítség mikéntje. Berecz Antal min. biztos úr is teljesen jogosnak 
tartotta kérésünket.

Mivel Klamarik min. tanácsos úr felhítt bennünket, hogy közöljük 
vele azon középiskolai vagy középiskolai ranggal és fizetéssel bíró 
tanárok névsorát, kik a polg. iskolánál töltött szolgálat után is kapnak 
ötödéves pótlékot, alulirt beszerezte a névsort és szükséges adatokat. 
Az illetők maguk szolgáltatták készségesen az adatokat. Összesen 
nyolez tanártól tudtam pontos adatokat beszerezni, ezen adatokat
1894. évi május hó 11-én küldtem meg a ministeri tanácsos úrnak 
egy levél kíséretében, a melyben újra megkértem, szíveskedjék ügyün
ket támogatni. Ezután bizalommal vártuk kérésünk kedvező elintézését.

Közbejött a kormányválság, kineveztetett az új ministerium. Bár 
ezáltal ügyünk elintézése halasztást szenvedett, annál nagyobb remény
nyel és bizalommal vártuk a határozatot, hogy Eötvös Lóránt br. lett 
a V. és k . minister.

Július elején az új minister elé járultam és a memorandumot 
és abban foglalt kérést figyelmébe és jó indulatába ajánlottam. A
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minister úr a kérés tanulmányozását megígérte. Klamarik m. tanácsos 
urat is újra megkértem ügyünk támogatására. Az új államtitkár úr 
elé kérésemmel nem járulhattam betegsége miatt.

1894. évi okt. 18-án visszakaptam Klamarik m. tanácsos úrhoz 
intézett kérő levelem mellékletével együtt következő hivatalos el
intézéssel ;

„A nmltgú val.l és közokt. ministerium f. évi október hó 10-én 
93.680 sz. a. kelt magas rendelete értelmében tekintetes tanár urat 
beadványának kézbesítése mellett a következőről értesítem :

1892. évi 38.924 sz. a. elvi jelentőségű határozat hozatott arra 
nézve, hogy a polgári iskolai szolgálatban szerzett korpótlékok a 
magasbb fokozatú tanintézetnél (középiskolánál) járó illetményekbe 
beszámítandók. Ennélfogva, habár ezen határozat hozatala előtt egyes 
kivételes esetekben és rendkívüli körülmények folytán a középiskolai 
korpótlékok engedélyezésénél esetleg a polgári iskolai szolgálatok is 
figyelembe vétettek, tanár úr korpótlékok iránti kérelmének teljesítése 
most már teljesen ki van zárva. Kelt stb.“

Ez úgy látszik, mintha az utolsó szó volna ezen ügyben a 
ministerium részéről, bár a memorandum még nincs elintézve, de ex 
uno discite omnes.

Felhagyjunk-e most már törekvésünkkel? Nem hagyhatunk fel 
vele, mert itt nemcsak rólunk van szó, hanem az utánunk jövőkről, 
egy elvről és az igazságról.

A fentidézett elvi jelentőségű határozat filius ante patrem, mely 
nem felel meg az 1893. évi IV. t.-czikknek, akár annak szellemét, 
akár betűjét tekintjük. Ezen határozat nem ezen törvényczikkből 
kifolyólag hozatott; hanem, azt megelőzőleg, akkor bocsáttatott ki, 
mikor még ezen törvény csak javaslat volt.

Tudjuk, hogy az állami tisztviselő illetményeinek szabályozásáról 
szóló törvényjavaslat, a melyről még azt is hiresztelték, hogy fizetés 
javítást is tartalmaz, a tanárok illetményeit miként akarta szabá
lyozni. Valóságos visszafejlődést tervezett; a kezdő fizetés 100 írttal 
kevesebb lett volna mint most (1100 frt), a végső fizetés 100 írttal 
több (1800 frt), az ötödéves pótlék csak vagylagos lett volna t. i. 
vagy a fizetés fokozatban előlépés, vagy ha ez öt év alatt be nem 
következik, akkor ötödéves pótlék járt volna.

Egy szóval annyi jó indulattal volt tele, hogy a tanárság, mely 
a „Maul halten und weiter dienen“ szabályt mindaddig talán legjobban 
követte, ezen javítás és szabályozás ellen egyhangúlag felszólalt.

És felszólalása és feljajduása jogosultnak találtatott s azért a 
törvénybe, annak 6. §-ába egy pont vétetett fel, mely külön a tanárok
ról szól és melyet ezen §. első bekezdésével semmi tekintetben egy 
kalap alá vonni nem lehet. Ide iktatom ezen pontot, olvassa el 
mindenki elfogulatlanul és mondjon ítéletetet:

„A tanárokat s a budapesti egyetemi könyvtárőröket és tiszteket
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megillető pótlékok mindig teljes összegükben folyósítandók s a maga
sabb fizetésbe való kinevezés vagy előléptetés esetén sem szüntetendök b e “

Már most a fentidézett rendelet a törvényjavaslatból előlegezett 
és épen nem jó indulattal intézkedik a polg. iskolától jött tanárokra 
nézve, de teljes ellentétben van ezen rendelet a kész törvénynyel, 
mely félreérthetlenül a mi javunkra szól.

Ezen törvény 16. §. pedig ezt mondja: „Azokra a kérdésekre 
nézve, a melyek az állami tisztviselőket stb. a jelen törvény alapján 
megillető illetményekre való igényéből erednek, valamint az ebből az 
igényből folyólag az államkincstárral szemben támasztott követelésekre 
nézve a határozat hozatalára —  minden más eljárás kizárásával — , 
az illető minister . . . illetékes.

Ezek után nem marad egyéb hátra mint abban bízni, hogy a 
jobban informált minister úrtól kedvező határozatot veszünk. Ha a 
törvény ezt nem zárná ki, hogy bíróság előtt keressük jussunkat, el
mondanék : Vannak még bírák Magyarországon. — Végre is dum 
spiro, spero.

(Beregszász.) Simon Béla.

ISMERTETÉSEK.
Nyelvem lékeink a könyvnyom tatás koráig. A magyar tud. 

akadémia megbízásából irta Zolnai Gyulai. (Huszonöt melléklet
beli s egy szövegközi hasonmással.) Budapest, 1894. IV. +  296 1. 
4 - r .— Ara 6 frt. (A könyvkiadó-vállalat pártoló tagjai 4 frt 50 krért 
kapják.)

Ez a díszes munka, melyet a napokban tett közzé az Akadémia 
főtitkárja, meg vagyunk győződve, nagyban fogja emelni a magyar nyelv- 
történet iránti érdeklődést. Legnagyobb hasznát azok fogják venni, a 
kiknek hivatásuknál fogva tanulmányozniok kell a nyelv-, irodalom- és 
művelődéstörténetét s a kik ezekre tanítják az ifjúságot is De élve
zettel és tanulsággal forgathatja mindenki, akit érdekelnek a nemzeti 
múltnak emlékei.

Nagy gonddal van kidolgozva a könyvnek három ívre terjedő 
bevezető része, mely általános' szempontból tárgyalja nyelvemlékeinket 
s három fejezetre oszlik. Az elsőnek czíme: «A nyelvemlékek fontos
sága a nyelvbúvárlatra nézve. Teendőink tanulmányozásuk terén». A 
szerző itt a nyelvnek folytonos fejlődéséről, a szók és alakok változá
sáról szól s mindezt érdekes példákkal világítja meg. — A második 
fejezet nyelvemlékeink olvasásáról szól, tehát a régi hangalakról és 
helyesírásról. Csak e kettőnek alapos ismeretével és egybevetésével 
olvashatjuk régi emlékeinket megközelítőleg úgy, a hogy akkor ejtették. 
— A harmadik fejezet nyelvemlékeinknek teljes bibliográfiáját adja. 
Először is 93 szám alatt fölsorolja s röviden leírja az első nyomtatott
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könyvünkig terjedő írott emlékeinket. Aztán számot ád az összes 
nyelvemlék-kiadásokról, s végre a nyelvemlékeinkkel foglalkozó könyvek
ről és értekezésekről. Már maga ez a repertórium s a szemelvényekhez 
csatolt irodalmi kimutatások nagyon becsessé teszik Zolnai könyvét.

A második rész (mely mintegy tizenhét ívre terjed) a nyelv
emlékekből vett szemelvényeket közli, kezdve a Halotti Beszéden s végezve 
a verses Katalin-legendán. Minden szemelvényhez igen sikerült, sokszor 
nagyon díszes hasonmás van csatolva. Maga a szemelvény nemcsak 
az eredeti helyesírással, hanem az akkori kiejtés föltüntetésével is közölve 
van; a mely daraboknak latin eredetijét ismerjük, a lap alatt ez is 
közölve van, hogy a magyar szöveget alaposabban megérthessük.

A régi szövegeknek megértésésére különben is nagy gondot for
dított a szerző. Rövid bevezetésben mindenütt ismerteti előbb az illető 
nyelvemléket; a szemelvény után pedig mindenütt bőséges jegyzetek 
következnek, melyek lehetőleg elhárítják a megértésnek apró nehéz
ségeit.

A szemelvények igen jól meg vannak válogatva s nagyon változa
tosak. A kiadók ügyeltek rá, hogy necsak vallásos tartalmú kódexeink
kel ismerkedjék meg az olvasó, hanem a legrégibb irodalomnak és 
nyelvnek lehetőleg minden érdekes jelenségével, s ezek műveltségtörté
neti szempontból is fölötte tanulságosak. Fölemlítjük mutatványul a 
következő czímeket: Szótárirodalmunk legelső zsengéi (a beszterczei s 
a schlágli szójegyzék.) A Németujvári glosszák. Szabács viadala. Leg
régibb magyar nyugtatvány. Dóczy Ferencz kötelezvénye 1511-ből 
Drágffy Mária kelengyelajstroma 1516-ból. A Mátyás halálára való emlék
dal. Kesserő Mihály és Krisztina békelevele. Thurzó Elek szerelmes 
levele 1525-ből. Drágffy János végrendelete 1526-ból (kelt Mohács 
mezején, három nappal az ütközet előtt, melyben Drágffy maga is 
elesett.)

Azt hiszszük, e rövid ismertetés is eléggé igazolja, ha Zolnai 
könyvét melegen ajánljuk kartársainknak, sőt a felső osztályok tanulói
nak is. (Bekötve az év végén jutalomkönyvül is igen alkalmas.)

VEGYESEK.
Kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister P á p a y  Viktor 

veszprémi kath. fg. r. rajztanárt ugyanezen minőségében a IX. fizetési osz
tályba kinevezte. (1891. decz. 21. 5U.628. sz.) — Továbbá dr. J a n ic se k  József 
eperjesi és L ö fle r  József szatmári kir. kath. fg., továbbá dr. V á r i  Rezső 
budapesti I. kerületi kir. kath. g. h. tanárokat rendes tanárokká, Z s i tv a y  
János selmeczbányai kath. g. h. rajztanárt pedig rendes rajztanárrá nevezte 
ki. (decz 24. 61.502. sz.)

Nyilvánosság s érettségi vizsgálat megtartásának joga. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi mnister a  n a g y k á r o ly i  kath. főgymnasiumnak mint nyolcz 
osztályú középiskolának a nyilvánosságot és az érettségi vizsgálat megtartásá
nak jogát véglegesen megadta.
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N y u g d í j - k é rd é s .  Most, hogy a felekezeti s községi tanárok országos 
nyugdíj-intézete szervezés alatt áll: a ref. tanárok körében egy komoly érdekbe 
vágó vitás kérdés merült föl. A törvény ugyanis egyrészt az állami tanár
ral egyenlő nyugdíj-igényt kíván biztosítani a felekezeti és községi tanárnak 
és ebben — dicséretére legyen mondva — elmegy a liberalismus szélső hatá
ráig : de másrészt ki akarja zárni azt az eshetőséget is, hogy valamely tanár 
két helyről is kaphasson nyugdíjat. Ez a magyarázata annak, hogy a tör
vény kiköti, hogy az iskolaföntartó hatóság nem tarthat fönn az országos
ban való részesedés mellett külön másik nyugdíj-intézetet is, hanem ha van 
ilyen alapja, arról tetszése szerint intézkedik, akár abból fizetvén az orszá
gos intézmény köteles járulékait, akár egyéb tanügyi czélra fordítván az 
alapot. Ámde egyes ref. kerületekben nincs ugyan a föntartóságnak nyugdíj
alapja, de van maguknak a tanároknak gyámintézetök. A törvény nem szól 
az ilyenekről. Már most az a kérdés, mi történjék ezekkel a gyámpénztá
rakkal, melyek jogilag csakugyan maguké a tanároké s nem az iskolafön- 
tartóké. Az erdélyiek ilyen intézménye fölött, melyet a kolozsvári iskola 
kezel, már régebben megindult a vita. De ez inkább csak polemia-féle volt, 
a melynek eredményéül megtudtuk, hogy a kolozsváriak javaslatot készí
tettek s közölni fogják a hét érdekelt iskolával. Ámde a kérdésbe most igen 
érdekesen szól bele Búza  János, ki a «Sárospataki Lapok» hasábjain a ref. 
tanároknak azt az igazát vallja, hogy a gyámintézet maguké a tanároké, 
az ő filléreikből gyűlt, a fölött a föntartó hatóság nem rendelkezik, sőt akár 
továbbra is föntarthatják, ettől őket senki és semmi el nem tilthatja. A kér
dés mindenesetre legalább is vitás és elég érdekes arra, hogy tisztázását 
várjuk.

A helyettesítés ügye örvendetesen kezd már a kívánt új mederbe 
jutni. Legújabban a soproni állami főreáliskola kapta meg azt a kedvezményt, 
a melyhez, hogy a brassai reáliskola hozzájutott, mmapában méltattuk. 
Sopronban szintén egy hiányzó tanárt kell helyettesíteni s a ministerium 
m. é. 52.171. sz. alatt a 800 frtnvi helyettesítési díjat a tanártestület javára 
utalványozta, reábízván a felosztást. S a testület aztán fel is osztotta a 
lehető legnagyobb méltányossággal, a leghelyesebb alapon. Abban állapod
tak ugyanis meg. hogy a 800 írtból egyenlő részt juttatnak minden órának, 
melyet a tanár tizenötön, az igazgató pedig haton felül ad. A mindegyikre 
eső rész nem nagy ugyan, de a barátságosan történt részesítés nemcsak 
hogy a testület jó harmóniájára vall, hanem általában is jó hangulatot fakasz
tott a testületben. Pedig a ki a tanári szolgálat természetét s viszonyait 
ismeri, annak örvendenie kell minden olyan jelenségen, mely a munka
kedvet éleszti. S kétszeresen kívánatos, hogy az erre czélzó alkalom meg- 
ragadtassék, mikor jó hatást érünk el vele, a nélkül, hogy a pénzbeli ki
adást fokozná. Részünkről e második eset után reményt szeretnénk meríteni, 
hogy új rendszer küszöbére értünk s hogy a ministerium ezentúl következe
tesen így fog határozni. S nagy megelégedéssel merítjük ebből azt a tudatot 
is, hogy a tanárság méltányos kérelme immár meghallgatásra is kezd találni. 
Azoknak az iskoláknak pedig, a melyek hasonló eljárást kérelmeztek, de 
meg nem kapták, nem marad egyéb hátra, mint újra folyamodniok s a két 
praecedens után most már bizonyára meg fog adatni nekik is. egyenlő mér
tékkel méretvén minden iskolának. Ennek kapcsán azonban lehetetlen meg 
nem emlékeznünk az évközben előforduló huzamosabb helyettesítések ügyé
ről is. Annál is méltóbb ez a figyelemre, mert a szabadság kérelmezését 
rendesen pár heti a ministeriumba be sem jelentett betegség szokta meg
előzni. Már most ez alatt a pár hét alatt nemcsak a tanártestületnek jut ki 
a teherből annyi, a mennyi a méltányosság határai közt ráróható: hanem 
a szakszerű helyettesítés is csak a legritkább esetekben vihető keresztül, 
szükség tehát, hogy az elmaradt osztályokban a szabadságolt tanár helye 
lehető leggyorsabban s a többi osztályok zavarása nélkül pótoltassák. Ha a
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tanárhiány réme nem kísértene, legczélszerűbb megoldás az volna, hogy 
állomáshoz nem kötött számfölötti tanáraink álljanak rendelkezésre s küld
hetők legyenek oda, a hol szükség merül föl. Minthogy azonban a mai 
viszonyok közt erre gondolnunk sem szabad, nem tudunk a megoldásra 
más módot, minthogy ilyen esetekben a helyettesítési díjak arányos része 
bocsáttassék szintén a tanártestületek rendelkezésére. Ha ez megtörténik, 
akkor a helyettesítendő órákat ki lehet osztani a szaktanárok közt tekintet 
nélkül a heti órákra s nem kell a többi osztályok tanítását megbolygatni, 
pár hónapra csere-berélgetvén a tanárokat itt is — ott is. Mert hogy ezek 
a bolygatások kárára vannak a tanításnak s befolynak az eredményre, az 
kétségtelen. Ebben a kérdésben tehát nem a tanárok, hanem a tanítás érdeke 
forog koczkán. S épen e fontos, a személyes tekinteteken ép úgy. mint a 
krajczároskodás szempontjain fölül álló érdek iránt nincs érzéke annak, a 
ki a bureaucratikus felfogás ridegségével akarja elintéztetni ezeket a dolgo
kat. Mert a számszék felfogásaként hallottuk azt a felfogást is, hogy a beteg 
tisztviselő munkáját végzik a társak s nem kapnak helyettest, nem kell tehát 
kivételt tenni a tanároknál sem. A ki így beszél, az nem ismeri a tanári 
szolgálatot s nem ismeri az iskolát sem ; nem tudja, hogy a mi munkánkat 
csak szakember végezheti, hogy a mi munkánk szigorúan órákhoz van kötve, 
s hogy nálunk nem lehet restantia, sőt még ennél is rosszabb volna a fáradt 
elme felületes munkája. A közoktatási ministernek egyik méltó feladata tehát 
leküzdeni az ilyen felfogásokat, bárhol jelentkezzenek is azok. Hiszszük is, 
hogy le fogja küzdeni. Bízunk tudásában is, akaratában is.

Ref.  v a l l á s f a n á r i  á l l á s o k .  A folyó tanévben Kisújszálláson és Mező
túron külön ref. vallástanári állást szerveztek, de nem adták meg a rendes 
tanári fizetést, hanem csak hatszáz forintot. Tanügyi körökben ezt általában 
helytelenítették s örülünk, hogy most papi körtől is fölszólalást olvasunk 
ellene. A «Protestáns Lappban Czinke István veti föl ezt a szűkkeblűsé- 
get, mely sehogysem válhatik javára sem az iskolának, sem a vallásos neve
lés ügyének. Abban ugyan nem lehetünk vele egy véleményen, hogy egy erő 
ne bírhatná meg nyolcz osztályban a vallástanítást, de abban már teljes 
igazat adunk neki, hogy hatszáz forintért mai világban nem igen kaphatnak, 
de semmi esetre sem biztosíthatnak az iskolák maguknak állandó jó erőt 
s e szerint az új állás kezdők lépcsőjévé lehet, kárára magának az ügynek.

Az e r e d e m é n y t e l e n s é g  e g y ik -o k a .  A középiskola sánczait két súlyos vád 
ostromolja már évek óta. Meg-megújul minduntalan s erős támasza van a 
közvéleményben. Egyik a túlterhelés, másik az eredménytelenség vádja. Hogy 
a vádnak itt-ott van is némi alapja, azt mi tanárok sem tagadjuk, s nálunk 
senki sem törekszik lelkiismeretesebben, hogy ez az alap mentül gyökeresebben 
pusztuljon. Törekszünk rá a gyakorlatban s elmélkedünk, fejtegetjük a bajok 
okát és az orvoslás módját czikkeinkben. S mi régen tudjuk, hogy a bajoknak 
egyik főoka az osztályok nagy népessége, úgy hogy alig juthat időnk a tanítás 
ideáljának : az egyéni tanításnak még csak próbálgatására is. Jó, ha legalább 
a tanultak számonkérésében tehetünk annyit, a mennyi a háromszori classi- 
ficálásra okvetetlen szükséges. De most — hála a ministeri jelentés őszinte
ségének — ez a baj föltárul a nagy nyilvánosság előtt is. A középiskolai 
törvény úgyis a szélső határig ment, mikor egy-egy osztály népességének 
maximumát hatvanban állapította meg; de a tényleges állapot ma már 
az, hogy nagyon sok helyen haladják túl még ezt is. És pedig nemcsak a 
fővárosban, hol az iskolahiány égető baj már évek óta s a hol még parallel 
nyolczadik osztályunk is van már. A ministeri jelentés 61 olyan közép
iskolai osztályt sorol fel, a melyekben tavaly még tanév végével hatvannál 
több tanuló volt! Kerül olyan osztály is, a melyben év végén 81 tanuló volt; 
Nemcsak szakembernek, de bárkinek is nyugodtan bízzuk az ítéletére : hogy 
lehet a tanulók ilyen tömegével foglalkozni? Plane a felsőbb osztályokban,
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a hol egy-egy collegiumnak néha 80 óra ha jut egy esztendőben! Ez alatt 
tanítani is kell s minden tanulót ki kellene kérdezni legalább hatszor, hogy 
háromszor classificálni lehessen. Bizony ezt még hatvan tanulóval sem lehet 
becsületesen elvégezni. A német középiskolai enquéte-en, mely a mi egységes 
középiskolai értekezleteinket megelőzte, alapos megfontolás eredményeként 
merült föl a kívánság, hogy egy-egy osztály' létszáma harmincz legyen. Talán 
bennünket sem soroznak a túlzók közé, ha komoly megszívelésre ajánljuk 
a törekvést, hogy legalább a felsőbb osztályokban ne legyen több negyven 
tanulónál. Ennyit lehet tanítani is, nevelni is úgy, hogy az eredményért mél
tányosan meg legyen követelhető a szavatolás is. Tavaly tanév végén volt: 
a budapesti У. kér. kir. főgymnasium ötödik osztályában 62, hatodik osztá
lyában 67 tanuló; az ungvári kir. főgymnasium ötödik osztályában 64; a 
debreczeni ref. főgymnasium ötödik osztályában 68, a hatodikban 65 tanuló; 
a pécsi állami főreáliskola negyedik osztályában 71. A sárospataki ref. fő- 
gvmnasiumban mind a négy alsó osztály meghaladta a törvényes maximumot: 
volt az I. osztályban 77, a Il-ikban 72, a III-ikban 81, a IV-ikben 64 tanuló, 
Az állapotok ez idén is aligha javultak. Budapesten van gymnasiumi hetedik 
osztályunk is 69 tanulóval és reáliskolánk 15 osztálylyal, olyan épületben, 
melyet eredetileg tíz osztály-teremre építettek.

T a n e r ő k  h i á n y a  a z  e g é s z  v o n a lo n .  A tanárhiány immár nem speciálisán 
középiskolai baj. Hála annak a szűkkeblűségnek, melyet politikusaink egy 
évtized óta tanúsítottak a tanügy embereivel szemben, megvan a hiány az 
egész vonalon. A Közlöny olvasóinak nem kell bizonyítgatnunk a közép
iskolai tanárhiányt és okait; hogy a polgári iskolákban is megvan a baj. 
arra szintén rámutattunk már. Most aztán a minister hivatalos jelentéséből 
megtudjuk, hogy a népiskoláknál is 8131 tanító hiányzik. Ennyivel több tanító 
kellene, ha azt akarnok, hogy legalább is helyet biztosítsunk az összes tan
köteleseknek, egy-egy osztályra hatvan gyermeket számítva. Minthogy pedig 
pl. 1893-ban csak 1176 tanítói oklevelet adtak ki s ez épen hogy a ter
mészetes apadás pótlására elég : nincs kilátás, hogy a tanítóhiány egyhamar 
megszűnjék. De igazságtalanok volnánk, ha nem akarnók észrevenni azt 
az őszinteséget, melylyel a minister hivatalos jelentésében is föltárja a bajo
kat. Ebből mi reményt merítünk a jövőre. Mert a ki a bajt nem leplezi, 
abban megvan az orvoslás szükségének tudata s jó szándéka i s ; ha pedig 
ez megvan, bizonyára meg fogja, találni az orvoslás módját is. A jelentés 
középiskolai részében különben már is rámutat az orvoslás egyik legfőbb 
tényezőjére, mikor arról szól, hogy az iskolafentartók kénytelenek lesznek 
a tanári fizetést emelni s a hol említi, hogy egyes autonom iskolák már is 
jobban fizetik tanáraikat, mint az állam.

A b u d a p e s t i  t a n á r i  k ö r  I. szakosztálya f. é. január 7-én (hétfőn) d u. 
6 órakor felolvasó-ülést tart. Felolvas Bartos Fülöp «A reálisk. franczia 
nyelvi érettségi vizsgálatról».

P á l y á z a t  i s k o la s z o lg a i  á l l á s r a .  A kassai áll. főreáliskolánál megüresedett 
rendes iskolaszolgai állomásra, melyei évi 250 frtnyi fizetés, természetbeni 
lakás és szabályszerű nyugdíjra való jogosultság van egybekötve ezennel 
pályázat nvittatik. (febr. 20.) — A győri m. kir. állami főreáliskolánál be
töltendő rendes ikolaszolgai állomásra, melylyel évi 250 frtnyi fizetés, törvény- 
szerű szálláspénz s nyugdíjra való jogosultság van összekötve, pályázat hir- 
dettetik. (febr. 15.)
T a r t a l o m  : A középiskolák (secondary schools) reformja az amerikai Egyesült 

Államokban. Lechner Lászlótól — A kerületi tornaversenyekről. Schür- 
ger Ferencztől. — Beszámoló. Simon Bélától. — Ismertetések: Zolnai 
Gyulai «Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. — Vegyesek.
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A FŐVÁROS TANÁRAINAK FIZETÉS-ÜGYE.

Az újesztendő újabb keserű tapasztalatot hozott a tanárságnak. 
Ha nem éreznők eléggé fájdalmasan, hogy a szellemi munkások sorá
ban mennyire utolsó helyre taksálnak bennünket: kegyetlen észre- 
térítés volna az a sors, mely a fővárosi tanszemélyzetnek rég húzódó 
fizetés javítását érte.

Mi tudjuk, mi érezzük jó ideje a semmibe vevésnek ezt az 
érthetetlen jelenségét, melyre — tanunk a tiszta lelkiismeret! — 
rá nem szolgáltunk, s mely ellen sisyphusi küzdelmet folytatunk: de 
a magyar helügyminister úr jóvoltából most nyilvánossá lesz ez ország
világ előtt, a magyar culturának nagy dicsőségére s a magyar iskola
ügynek nagy javára.

Nem tagadjuk, hogy fáj ez az újabb sérelem nekünk is, kiket 
közvetlen érdekünkben nem érint a dolog; s hogy különösen is fáj 
épen attól a ministertől, ki maga is a modern haladás embereként s 
a szellem munkásaként töltött egy számbavehető életidőt. Fáj tapasz
talnunk. hogy nemzeti fontosságú nehéz munkánk iránt nincs méltány
lás, nincs elismerés nála sem. Pedig kétségünk nem lehet felőle. 
Távozása küszöbén bizonyságot tett róla még a következetességnek, 
hogy ne mondjuk, a szavatartásnak rovására is.

Az ügy eléggé ismeretes olvasóink előtt. E folyirat hasábjain 
melegen méltányló sorok jelentek meg arról a szabályzatról, melyet 
a főváros az administrativ tisztviselőkével, egyidejűleg a tanszemélyzet 
fizetéséről is alkotott. Csekély 300 frt s valamivel kedvezőbb quinquennium 
volt a legnagyobb emelkedés, mely a tanítóknak s tanároknak egyén
ként juthat vala: de a kevés jóindulatot tapasztalt tanárságot hálás 
elismerésre indította már ez is. Eszünkbe sem jutott fölvetni azt, 
hogy ugyanakkor más ágazatokban egy-egy tisztviselői állásra három-, 
sőt négyszerié nagyobb tízetésjavítás is jutott.

Tények bizonyítják, hogy az elismerés korai volt. A mi azóta 
történt, föl kell, hogy háborítsa az érzést még bennünk is, a kik 
pedig beletörődtünk már a méltánytalanságok elszenvedésébe. Mert a
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belügyminister nem sokalta a busás fizetés-javítást egyetlen más tiszt- 
viselői ágnál sem, sőt egyeseknél még többet is kivánt adni, mint a 
főváros: de mikor a tanító-személyzet érdekében kell az áldozat, 
akkor eszébe jut, hogy a főváros deficzittel küzd. S valóban újév óta 
boldog megelégedéssel húzza a nagyobb fizetést a fővárosnak minden 
tisztviselője csak a tanítók s tanárok lesik aggódva, hogy vájjon mi 
lesz velők. Mert az még a belügyminister titka. Változtatni akar a 
szabályzaton a tanszemélyzet rovására; de hogy mit s mennyit, azt 
nem mondta meg. Olyanforma izenetet hallottunk, hogy adják meg 
magukat kegyelemre. Maga a főváros polgármestere sem tudott a 
dologról többet mondani a fővárosi egyletben történt interpellations, 
mint hogy „a belügyminister s a pénzügyminister is túlzottaknak 
tartják a tanítók és tanárok igényeit“. Jellemző mondás minden 
tekintetben. Abban is, hogy a főváros első tisztviselője úgy véli, hogy 
a „tanárok igényeiről“ van szó s nem arról, a mit maga a főváros 
közgyűlési határozattal ajánlott meg. Interpellatio történt a főváros 
közgyűlésén, de a polgármester itt sem tudott a dolog érdeméről 
nyilatkozni. Hogy valamit mégis mondjon, megígérte a maga közben
járását.

Nekünk nem lehet szavunk ahhoz, hogy a főváros miként tud 
súlyt szerezni a maga autonom határozatainak; de igenis, bírálat 
tárgyává tehetjük azt a módot, azt az eljárást, melyet a belügyminis
ter illőnek tartott követni ebben az ügyben.

Az eredeti szabályzatot a főváros 1894. évi június hó 13-iki 
kelettel küldötte föl s már július hó 12 én megjött a belügyminister 
válasza, a mely csupán két pont ellen támasztott kifogást, egyebek
ben a szabályzatot jóváhagyottnak engedvén tekintetni.

Az egyik kifogás az volt, hogy a főváros azt contemplálta, 
hogy ha valamely tanerő a főváros alsóbbfokú iskolájából kerül maga
sabba, itt azt a fizetési fokozatot érje el, a mely őt megilletné, ha 
elejétől itt szolgál vala. A másik pedig az, hogy előléptetés esetén 
(akkor is, ha a tanárból igazgató lesz,) a régi quinquennium szűnjék 
meg s az új csak a magasabb állás elfoglalása napjától számíttassák„

A leiratban azt mondja a belügyminister: „Ezen módosítástól 
kell a közgyűlési határozat jóváhagyását függővé tennem“. Józan 
magyarsággal tehát csak úgy lehet ezt értelmezni, hogy a javaslat 
egészben megfelel, a többi pontjai jóváhagyottaknak tekinthetők.

Az első pontot a főváros csakugyan a minister kívánsága szerint 
módosította; a másodikra nézve pedig kimutatta, hogy az állam maga 
is függetlenné tette a korpótlékot az előléptetéstől s a főváros annál 
kevésbbé tehet másként, mert különben nem kapna jó igazgatót, 
hiszen az idősebb tanárnak a korpótlékokkal együtt néha még 
többje van, mint az igazgatói törzsfizetés, nem vállalkoznék tehát 
ingyen a terhesebb s nagyobb felelősséggel járó igazgatói állásra. S 
hogy ez csakugyan így van, arról már az állami tanároknak sikerült
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meggyőzniük a kormányt, mikor a fizetés-rendezésről szóló törvény
6. §-a alól kivették a tanárt. Ha a belügymininister talán nem tudná, 
közoktatási kollegája felvilágosíthatta volna, de az utóbbi semmi esetre 
sem oszthatja ezt a kifogást.

így állván a dolgok, nem várhattunk egyebet, mint hogy a 
módosítva felküldött szabályzat megnyeri a jóváhagyást s ezt kell vala 
várnunk még akkor is, ha nem halljuk, hogy a belügyminister élő 
szóval biztosítja a tanszemélyzet egy tekintélyes küldöttségét, hogy 
örömére fog szolgálni, ha a fizetés-javítást jóváhagyhatja.

De íme, a polgármester szavai szerint a kormány most túlzott
nak tekinti azt, a mit a szabályzat a tanszemélyzetnek adni akar s 
a főváros deficitjével is hallunk a javítás ellen érvelni. Valóban 
kiváncsiak vagyunk, miben túloz a 300 frtos fizetés-javítás ? S a fő
város deficitje vájjon miért, hogy nem jutott a belügyministernek 
eszébe, mikor a többi tisztviselők fizetés-javításába belenyugodott?

Avagy talán mégis igaz, hogy mindenre van pénz, csak a mi 
számunkra nincs ? Tehát mégis csak igaz, hogy az iskola az első, a 
melynek rovására takarékoskodni kell ? S a szellemi munkások sorá
ban mi nemcsak legkevesebb, hanem már épen semmi tekintetet sem 
érdemlünk-e ?

Mert tanulságos és érdekes egy kis összehasonlítást tennünk. 
Nem akarunk a nagyfizetésü magas állásokról beszélni. Mellőzzük, 
hogy például a polgármester ma ministeri fizetést kap, az 1873-ban 
megállapított hatezer forintnak épen kétszeresét; a két alpolgármester 
akkor 4000 frtot, ma 7800 frto t; a tanácsnok 1873-ban 3300 frtot, 
ma 4500 frtot s újév óta mindenik még 1 0 % '0S quinquenniumot is 
várhat! Nem. Hiszen ilyen arányú fizetés-javításról a szegény tanár 
még álmodni sem merne. De nézzünk nehány állást csupán azok közül, 
melyek egy rangban s fizetésben szerveztettek a tanárival. Rövidség 
okáért egybeveszszük mindenütt a fizetést és lakbért. A fővárosi jegy
zők a II. fokon ugyanannyit kaptak, mint a reáliskolai tanárok mind
nyájan, vagyis 1800 frtot. A javaslat contemplál a tanárnak 1560 frtot, 
1820 frtot és legelső fokon 2210 frtot; a jegyzőknél megszűnt az 
1700 frtos fokozat s a fele ma kap 2100, a másik fele 2600 frtot. 
Ebben a fizetésben voltak az ügyészek is, kiknek fele most 4000, 
másik fele 3300 frtot kap ; tehát 1873 óta a fizetés megkétszerező
dött. A tanárral egy rangban volt mérnök 2600 frtot kap. S folytat
hatnék a listát még több ágazaton át. De talán ennyi is elég annak 
a bizonyítására, hogy a javaslat épen nem a tanárokkal szemben 
volt igen bőkezű. Pedig ez az összehasonlítás még nem is tünteti 
föl híven a fizetés javulását 1873 óta. Mert hiszen a tanári fizetés 
ma jóval kedvezőtlenebb, mint volt 1873-ban, mert akkor nem volt 
három fokozat s a quinquennium akkor a hatodik évtől kezdve járt, 
most csak a tizenharmadiktól. Ellenben más ágazatoknál jelentékenyen
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javult az avancement-kilátás s most még quinquenniumot is kaptak, 
a mi eddig a tanárnak kizárólagos előléptetési kárpótlása volt.

Értjük tehát, hogy a főváros tanszemélyzete mélyen el van 
keseredve s izgatottan töprengenek, hogy mit sokalhat tőlük a minis
ter? A 300 frtos javítást csak nem? Annál kevésbbé, mert a javítás 
egy része a lakbérre esik, ez pedig általános kulcs (3O°/0) alapján 
van kivetve. A 10°/0-os korpótlék szintén általános a fővárosnál, azt 
tehát a tanártól sem lehet megvonni. Pedig mégis aligha ez a kor
pótlék nem a bökkenő. Hisz ez könnyen pressiót gyakorolhatna az 
államra is. Mert tudvalevő dolog, hogy az állam csak 100 frtos 
pótlékot ad a tanárnak, míg a fővárosnál ezentúl a tanár pótléka 
170 frt lenne s az igazgatóé 200 frt, de sőt még az elemi iskolai 
tanítónőé is 110 frt.

Szeretnők, ha a ministeri határozat, melynek végre is csak 
meg kell érkeznie, megczáfolna, de azt hiszszük, hogy hinc illae 
. . . . . . . . . .  belügyministeri kifogások s huza-vonák ! —rf—

A KÖZÉPISKOLÁK (SECONDARY SCHOOLS) REFORMJA AZ 
AMERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOKBAN.

(Folytatás.)

A fölvetett kérdésre adott feleletek részletesek és behatók oly
annyira, hogy teljes lehetetlen azokat pár sorban méltányolni. Csak 
egyes kiválóbb pontokat akarok kiszemelni. Megjegyzendő, hogy az 
albizottságok tagjai majdnem kivétel nélkül egyetértettek az adott fele
letekben.

1. Latin nyelv. A latin nyelv tanítása előbb kezdendő, mint most 
(a gyermek talán már 10 éves korában kezdheti meg tanulását). Gond 
fordítandó a helyes kiejtésre és a kellően hangsúlyozott olvasásra, 
mely világossá teszi, hogy a növendék a szöveget megértette. (A ki
ejtési szabályok közt ott láttam, hogy a c mindig k-nak olvasandó — 
c always like к — .) A tanítás alsóbb fokán inkább alaktani biztos
ságra kell törekedni, a mondattan csak nagyjában gyakorlandó az 
olvasott szöveg alapján. Igen ajánltatik a szóbőség és a szavaknak 
tőcsoportok szerinti följegyzése; azonfelül nagy figyelem fordítandó a 
latin szórendre. Először fordítsa a tanuló a latin szöveget szószerint 
és miután szövegét megértette, akkor adja azt vissza ékes angol 
nyelven.

A bizottsági tagok azt kívánják, hogy a tanuló hamar értsen 
meg oly szöveget, melyre nem készült, mit reading, undertsanding 
at sight-nek neveznek; minden órában, ha a praeparált szöveget 
letárgyalták, maradjon még idő, hogy a tanulók oly szöveget fordítsa
nak, melyből nem készültek. A latinból angolra való fordítással pár-
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huzamosan jár az angolból latinra való fordítás írásban, e gyakorlatoknál 
a mondattani szabályok tárgyalhatok alkalomadtával. A valóságos 
secundary schoolban — a mi megfelel a felgymnasiumnak — a latin 
nyelv heti öt órában tanítandó. Az olvasandó remekíróknak száma 
kisebb, mint mi nálunk. Az eddig oly kedvelt Caesar De bello gallico 
semmi szin alatt sem olvasandó, helyébeléphet Cornelius Nepos, Eutropius 
Gradatim, Yiri Romae vagy más; azonfelül szerepel Livius, Cicero 
(hat beszéd) Vergil (de semmi szin alatt olvasandó a Buccolica).

2. Görög nyelv. Valamennyi nyelvi albizottság abban egyezett 
meg, hogy két idegen nyelvvel egyszerre ne kezdődjék a tanítás, azért 
a görög nyelv tanítására legalább egy évvel később jöjjön a sor, mint 
a latinra. Az alaktan külön paradigmákon gyakorlandó, de csak a 
rendes alakok; a mondattan fontosabb tételei a szöveg olvasása alkal
mával, de nem rendszeresen tanítandók. Nagy súlyt fektet az albizottság 
az angolból görögre való fordításra. Az előforduló szavak emlékezetbe 
vésendők és tő szerint rendezett szócsoportokba írandók. A mint a 
latin nyelvi albizottság, úgy ez is a reading at sight-re, a görög szöveg
nek gyors megértésére nagy súlyt fektet, azért ez az albizottság is 
ajánlja, hogy a szöveg, mielőtt lefordíttatik, kellő hangsúlylyal olvas
tassák, ez könnyíti meg egyrészt annak megértését, másrészt tanúskodik 
arról, hogy a, tanuló a szöveg értelmét kellően felfogta. A tanulás 
alapját képezi az attikai nyelvjárás, csak azután következhetik Homer. 
A mi a remekírókat illeti, az albizottság kifogásolja a mostani szokást, 
hogy csak az Anabasist olvassák; miután a tanulók valamit az 
Anabasisból olvastak, helyébe léphetnek a Hellenika I. II. könyve és 
válogatott darabok Thukidydesből; Homert illetőleg, az Odyssea olvasása 
inkább ajánlható mint az Ilias. A görög albizottság még olyasvalamit 
ajánl, miről a latin nyelvi albizottság hallgat, t. i. a régiségeknek 
magyarázata, nem ugyan rendszeresen, de olvasás közben alkalmilag. 
A görög nyelvi tanítás czéljának elérésére az egész tanítás folyamában 
legalább 490 tanóra szükséges.

3. Angol nyelv. Az illető albizottság kívánalma szerint az angol 
nyelv tanítása már az alsóbb osztályoknak rendes tárgya, mely szakadat
lanul tart a legfelsőbb osztály végéig; czélja pedig az, hogy a tanuló 
hibátlan angol nyelven, szabatosan fejezze ki gondolatait, és tudja 
miképen olvassa és értse meg a nevezetesebb angol írókat. Nagy 
súlyt fektet az albizottság arra, hogy a tanítás felsőbb fokán teljes 
müvek olvastassanak, azért az irodalomtörténet tanítása csak a leg
szükségesebbre szorítkozik és csak arra való, hogy a tanuló tudja meg, 
mit olvashat magánszorgalomból. A rhetorikának rendszeres és vázlatos 
tanítása az utolsó évbe esik. Nagy súly fektetendő arra is, hogy a 
tanuló az előadandó tárgynak magvát kellően kidomborítsa és világos 
áttekinthető beosztással a hozzá fűzendő részeket hozzá csatolja. A nyelv
tannak rendszeres tanítását több éven át értelem- és beszédgyakorlatok 
előzik meg, midőn a tanuló elmesélt dolgokat saját szavaival mond el,
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egyszerűbb tapasztalatait szintén maga mondja el vagy írja le. A nyelv
tani tanításnak a czélja az, hogy a tanuló a nyelvtani kategóriákat 
és alakokat megismerje, és a mondatokat alkatuk és syntaktikai főbb 
szabályaik szerint tudja elemezni. A szavaknak etymologiája függ a 
tanulónak latin, német, franczia nyelvi ismeretétől. Egy pár óra a 
legutolsó évben az angol történelmi nyelvre fordítható, mi alkalmas 
arra, hogy világot vessen az angol történelemre és viszont attól hébe- 
hóba világosságot nyerjen. Az albizottság még azt az óhaját is ki
fejezi, hogy a középiskolában működő minden tanár ismerje köteles
ségének ellenőrizni, hogy a tanuló tiszta, szabatos angol nyelvvel éljen 
feleleteiben.

4. Modern nyelvelt. Az idegen élő nyelveknek tanulása mint 
szabadon választott tárgy (elective course) elég korán, a tanuló tíz 
éves korában kezdhető meg, mert ilyenkor a fiatalok könnyen tanulnak 
nyelveket, ha azonban az lehetetlen, legalább a secondary school két 
utolsó évében tanítandó a német vagy franczia nyelv. A czél inkább 
a nyelvnek gyakorlati használata, oly annyira, hogy, ha lehetséges, az 
utolsó időben a tanító egyszerűbb kérdéseket e nyelven intézhessen 
a tanulóhoz, és tőle ugyancsak e nyelven egyszerűbb feleletet kap
hasson.

5. Mennyiségtan. Mielőtt a tanuló az algebrát tüzetesen tanulja, 
éveken át a számtanban kell őt gyakoroltatni, még pedig az életből 
vett példákon, melyeket az oktató maga vagy néha a tanuló választ. 
Bonyolultabb vagy az életben ritkábban előforduló példák mellőzhetők, 
ilyenek az összetett arányok, a köbgyöknek kivonása, a bank-disconto- 
ban és a kamatok kamatjainak számításánál a bonyolultabb esetek. A 
mértan tanítása legyen eleinte gyakorlati, lehetőleg minden elvi demon
stratio nélkül. Fölötte jó szolgálatot tehet a rajztanítás. A tanuló 
gyakorolja magát a síkalakok rajzolásában, mérje azokat mérő esz
közeivel és állapítsa meg így hasonlóságukat, egybevágóságukat, terü
letüket stb. Rajzeszközeivel mérje az alakok magasságát —  mérő
eszközeivel talán a szobának térfogatait — stb. Ilyen módon fognak 
a mértani alakok tisztán leikébe vésődni és meglesz a kellő fundamentum, 
melyre a mértan rendszeres tanítását állapíthatni. —  Tizennégy éves 
korában megkezdheti a tanuló az algebra tanulását. A számtan az 
algebra tanítását ilyenféle kérdésekkel készítheti elő : ha egy kőnek 
súlya p  font, egy másik-é g font, mennyit nyom e kettő ? vagy vala
mely posztónak a rőfje, Ъ dollárba kerül, mennyibe kerül c rőf? stb. 
Az algebra tananyaga magába foglalja az algebra elemibb részét egész 
a másodfokú egyenletekig, de kizárja a haladványokat, sorokat, de 
sőt a logarithmusokból is csak annyit kíván, hogy a tanuló tudjon a 
táblákkal élni. Czéljuknak elérésére a secondary school első évében 
heti öt órát kívánnak, a többi években heti 2% órát. A mértannak 
tanítása kezdődjék a tér főbb tulajdonságainak lekiismeretes kiemelé
sével és a mértani axiómák pontos felsorolásával; a tanuló mindig
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-arról legyen meggyőződve, hogy az egész mértan nem egyéb mint ez 
axiómáknak következményei. Eleintén a mértan ne támaszkodjék bizo
nyításaiban se számtanra, se algebrára, hanem legyen az tisztán 
szemléltető a szónak szoros értelmében. Például a tétel, hogy két 
vonal összegének négyzete egyenlő az a vonal négyzetével, meg a 
b vonal négyzetével és az ab vonal kettős egyenközényével, tisztán 
rajzzal bizonyítható. Ismeretes algebrai alakja (a -j- b) 2= a 2 +  2 
ab +  b2. Ez utóbbi levezetés teljesen mellőzendő. A demonstratio 
legyen elegáns, könnyen felfogható és mégis meggyőző. Végre fejlesztes- 
sék a tanulóban azon képesség, hogy nem demonstrált problémákat is 
tudjon megoldani, de sőt olyanokat fel is tudjon vetni. A mértan 
tanítása egy évvel későbben kezdődik, mint a számtané, még pedig 
heti 2y2 órával. Tantárgya a sík és testmértan.

6. Természettan, vegytan, csillagászattan. — A természettan és 
vegytan tanításának módját illetőleg mindenekelőtt kiemelendő azon 
körülmény, hogy az albizottság kiváló súlyt fektet arra, hogy a 
tanuló a gyakorló teremben maga tegyen egyszerű eszközökkel természet- 
tani és vegytani kísérleteket a tanár felügyelete alatt. Mindarról 
mit tapasztal, pontos jegyzőkönyvet vezet. A tanár vezeti őt a kísér
letek megtételénél és a jegyzőkönyv megírásánál és végre azt látta- 
mozza annak jeléül, hogy a tanuló mindazt maga tapasztalta és a 
jegyzeteket mástól egyszerűen le nem írta. A bizottság két tagja 
összeállított 57 természettani és 100 vegytani kísérletet, melyek közt 
a tanuló választhat. Ё kísérleti gyakorlatokkal párhuzamosan jár az 
elméleti tanitás és csak e kettőnek összeköttetése hozza az üdvös 
eredményt. A bizottság nagyobbrésze azon nézeten van, hogy előbb 
taníttassék a vegytan, azután a természettan. A kisebb része a rendet 
meg szeretné fordítani. Minden tantárgyra egy év fordítandó a secondary 
schoolban évenkint legalább 200 tanítási órával. Ezen beható tanítást 
megelőzheti az alsóbb osztályokban egy elemibb tanítás, midőn a 
tanuló egyszerűbb természeti tüneményeket észlel és egyszerűbb kísér
leteket tesz. Ha a secondary school négy éves, a csillagászattan 
legyen választható tárgy és 12 héten át, heti öt órával tárgyalható 
még pedig theoretice és practice.

7. Természetrajz. A természetrajznak feladata a tanulóban 
érdekeltséget felkölteni, továbbá pontos észlelésre, és az észlelt 
dolognak előadására szoktatni. A végeredmény a tanult dolognak 
helyes osztályozása. E tekintetből a növénytan elébe teendő az állat
tannak. Növényt könnyebben szerezhet kiki magának, könnyebben 
vizsgálhatja és tehet kísérleteket vele. A vizsgálatnak fokai a követ
kezők: 1. Élet, növés, fejlődés; 2. functio, 3. structura, 4. össze
állítás, 5. osztályozás. A növény teljességében és környezetéhez való 
viszonyában tanulmányozandó. Már az eddig előadottakból látni, hogy 
ezen albizottság is nagy súlyt fektet arra, hogy a tanuló maga észlel és 
jegyzéseket tesz, de sőt a természetrajz tanításának alsóbb fokán,
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még feleslegesnek is tartja az iskolakönyvet. Az alsóbb, de főleg fel
sőbb fokú tanításra az albizottság részletes utasításokat dolgozott ki, 
de ezek annyira speciálisak, hogy közlésöktől elálltam. Érdekes azonban, 
hogy a vegytani reagentiákkal való bánás és a górcsővel való vizsgálat a 
tankönyv mellett itt is nélkülözhetetlen. A természetrajzi tanítást a phy
siologia és hygienia tanítása fejezi be. A physiologia tanítása természet- 
tani, vegytani és természetrajzi ismereteket tételez fel, ez az oka, mért 
kell azt a legfelsőbb osztályban tanítani. A tanítás történjék lehetőleg 
a kellő praeparatumokkal és kísérleti módon. A hygienia elemibb 
tételei (tisztaság, rend stb.) kis gyermekkel közölhető, a legmagasabb 
osztályban szólhatnak fűtésről, világításról, csatornázásról stb.

A czélnak elérésére az albizottság a secondary schoolban heti 
öt órát kíván egy éven át, melyben növénytan vagy állattan taníttatik. 
az utolsó évek valamelyikében pedig féléven át heti öt órát az ana
tómia, physiologia és hygienia számára. (Folytatása következik.)

(Budapest.) Dr. Lechner László.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A budapesti szakosztályokból.
(A franczia érettségi reformja.)

A fönti zárójelbe foglalt tétel foglalkoztatta ismét a budapesti 
nyelvészet-történeti szakosztály tagjait, kik szokatlanul nagy számban 
gyűltek össze a Szegedről újból fölrándult előadó fejtegetéseinek meg
hallgatására. A megjelentek érdeklődéssel hallgatták a szegedi Cato 
censoriust, ki most is azzal fejezte be szavait, hogy a franczia érett
ségi vizsgálat írásbeli részét el kell törülni. A szakosztály in thesi 
helyeselte az előadó okoskodásait, de nem mutatott hajlandóságot 
arra, hogy e kérdésre nézve a közoktatási kormánynyal szemben bele
menjen a Bartos Fülöp által javasolt actióba. Yalóban bajos is elkép
zelnünk, hogy közoktatásunk bajait ily részleges intézkedésekkel 
orvosolni lehessen, melyek a nyelvi oktatás általános rendszerével 
össze nem egyeztethetők. Képzelhetjük-e példának okáért azt, hogy 
a holt latin nyelvnél az érettségi vizsgálaton megmaradjon a latinra 
való fox'dítás, hogy megmaradjon a másik modern nyelvnél a németre 
való fordítás, s ezzel ellentétben elmaradjon épen a franczia nyelvnél ? 
Az ily reformnak mindenek előtt útját állja a latin nyelvtanítás 
rendszerének ódon bástyája; ezen kell előbb rést ütnünk, hogy összes 
nyelvtanításunk complexumát új elvek szerint szabályozhassuk.

A szakosztályi ülésen az e kérdés körül lefolyt vitát, mint igen 
érdekeset és tanulságosat, olvasóink különös figyelmébe ajánljuk.

*
*  H=
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Jegyzőkönyv a budapesti nyelvészet-történeti szakosztálynak 18!Jö. jan. 7-én
tartott üléséről.

Elnök : Varga Ottó. Jelen voltak : dr. Beöthy Zsolt az egyesület elnöke, 
dr. Alexander Bernit, Balog Mór, Веке Manó, Beme László, Fest Aladár, 
Grerecze Péter, dr. Kármán Mór, Kemény Ferencz, Maurilz Rezső', Лег/’ Jakab, 
Oláh Béla, Szerémi Alajos, dr. Szigetvári Iván, Töreky Gábor, Rajner Ferencz.

Elnök üdvözli a szép számmal megjelent tagokat; örömmel és büszke
séggel nyitja meg a tanácskozást, mert — a mint az újságokból értesült — 
felolvasónak értekezése a franczia nyelvi maturus ügyében nemcsak a hazai 
szakkörökben keltett feltűnést, hanem Becsben i s : úgy hogy több bécsi tanár 
és az osztrák cultusministerium egy tanácsosa is fölkérték az előadót, hogy 
e tárgyban ott is tartson felolvasást; és értesülése szerint az előadó úr 
ilyet a jövő hónapban Bécsben tartani is fog. Elnök örvend, hogy ezúttal 
Budapestről terjed a világosság Becs felé. Annál szomorúbban említi, hogy 
habár felolvasó értekezése közzététetett, habár ezzel kapcsolatban úgy a 
tanári testületek, körök, mint az egyes szakemberek véleménye e fontos 
ügyben kikéretett: ezek daczára sem hozzája, sem a szakosztályhoz egyetlen 
véleményadás sem érkezett.

Bartos Fülöp, előadó: Mindenek előtt az elnök szavaira reflectálva 
megjegyzi, hogy az egészben egy kis újságírói túlzás van. 0  járt Bécsben, 
szóvá tette a vele ismerős tanácsosnál és tanároknál az ügyet, érdeklődést 
talált, és ekkor történt az ő meghivatása. Ez a bécsi meghívás okozza egy
úttal azt, hogy nem lép fel kész javaslattal a franczia nyelvi oktatás tárgyá
ban. hanem élő szóval fejtegeti, nézete szerint mi volna a teendő, kérvén a 
szakosztály hozzájárulását. Ezután áttér a tárgyra:

Kiinduló pontja: az legyen az érettségi tárgya, a mire a tanítás a 
fősúlyt fekteti. Ez nem lehet az élő beszéd, sem a franczia nyelven való 
fogalmazás; e két czélt a jelen viszonyok között, különösen az osztályok 
túítömöttsége miatt elérni lehetetlen. Csak az időt pazaroljuk vele s rontjuk 
a tanulónak magyar fogalmazását, szóban és írásban. A mire hat év alatt 
a mai óraszám mellett vállalkozni lehet, a z : hogy a tanuló teljesen értse a 
franczia beszédet és bárminő franczia szöveget (még pedig szótár nélkül); 
hogy a grammatikát alaposan ismerje oly mértékig, hogy a nyelvtani ala
kokra ráismerjen, a nélkül azonban, hogy rögtönözve alkalmazni is tudja. 
Ez az egyedül elérhető czél egyúttal az egyedül megkívánható czél is. Képe
sítsük a tanulót arra, hogy a műegyetemen a szakkönyveket sikerrel forgassa 
s a franczia irodalmat általános műveltsége érdekében is értékesíthesse. 
Ám ha ez a megfelelő és elérhető czél, akkor ez irányban kell módosulnia 
az érettségi tárgyának is. Legyen az egy tetszés szerinti franczia szövegnek 
rögtönözve fordítása (szótár nélkül).

Gerecze Péter: Nagy érdeméül tudja be a felolvasónak a franczia 
nyelvtanítás czéljai között tett finom distinctióját. Nem tartja czélravezető- 
nek az idegen élő nyelveknek úgynevezett szemléltető oktatását.

Mauritz Rezső: Tapasztalása szerint könnyebb egy nyelven beszélni, 
mint azt megérteni. A tanár egyébre nem viheti, minthogy az ő franczia 
beszédét értsék meg a tanulók. Ezzel be is kell érnie.

Kemény Ferencz: Nem látja a viszonyokat oly sötét színben, mint az 
előadó. Az élő szó használatát az Utasítások csak utolsó sorban említik. 
Különben a nyelvtanítás különböző czéljai egymást föltételezik. Abban igazat 
ad az előadónak, hogy nincs nehezebb, mint francziául fogalmazni; nem is 
kellene, hogy ez képezze az érettségi tárgyát: elég volna a francziából 
magyarra való fordítás. De a tanítás sikertelenségeért okolhatjuk magukat a 
tanárokat is, a kik maguk sem tudnak igazi tőről metszett francziasággal 
beszélni és írni. Bizony szükséges volna, hogy koronkint kimenjenek Franczia- 
országba, vagy itthon vennének részt e czélra rendezendő nyelvi cursusokban.

Dr. Kármán Mór : Örvend, hogy e mederbe terelődött a discussio és
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nem marad meg a franczia érettségi vizsgálat administrativ úton való meg
változtatásának tervezgetésénél. Azt amúgy hamarosan nem is lehet meg
változtatni ; mostanában az egész methodus s a tankönyvek is ahhoz vannak 
alkalmazva. Ha valami új czélt tüzűnk ki, a szerint kell módosulnia az 
egész tanítási módszernek, s ez már jó eleve megállapítandó. Örvend, hogy 
a felolvasó az új módszer kérdésére is kiterjeszkedett s hogy volt bátorsága 
e merész útra lépni. Elébb azonban megegyezésre kellene jutnunk az idegen 
nyelvek oktatási czéljának általános alapelveire nézve. Nézete szerint az 
idegen éló' nyelveknek perfect megtanulása nem lehet a helyes czél: az 
idegen viszonyokba való túlságos beleélés nemzeti műveltségünket egyenesen 
veszélyezteti. A mire egy-egy idegen culturából szükségünk van, az az 
irodalom, de ez sem a maga egészében. Elég, ha felismerjük benne azt, a 
mi saját műveltségünkre hatással volt, ha megismerkedünk azon speciális 
műfajaival, melyek egyéb irodalmakban nem találhatók, s fó'leg, ha valóság
gal internationalis s így nemzeti szempontból ártalmatlan részét, a tudo
mányos irodalmat a magunkénak gazdagítására felhasználjuk. Ez alapelveket 
kellene elébb általánosságban megállapítani, s ezekhez alkalmazni a modern 
nyelvi oktatás egész rendszerét. Ajánlja az eló'adónak, fogjon e munkához, 
s mentse fel a szakosztályt attól, hogy ily részleges administrativ intézke
dést sürgessen a kormánytól.

Dr. Beöthy Zsolt: Lényegesnek tartja, hogy az administrativ intézke
dések sürgetése előtt az új methodus kérdése tisztázva legyen. Kéri az elő
adót, hogy munkálatánál, ha főczélul a szöveg helyes megértését tekinti, 
necsak azt bizonyítsa, hogy e mellett a beszéd és fogalmazás fölösleges, 
hanem azt is, hogy a főczél elérését hátráltatja-e.

Dr. Alexander Bernát: Tizenhat évig tanított francziául, de bevallja, 
hogy a kellő eredményt elérni nem tudta. A mai túltömöttség mellett ez nem 
lehetséges. Erre nézve egyetért a felolvasóval. A franczia érettséginél meg
maradhatna az írásbeli, de mást nem kellene kívánni, mint francziából 
magyarra való fordítást, szótár nélkül. A grammatikára nézve az alsó fokon 
elég volna az alakok felismerése, de már a felső fokon az alkalmazást is 
megkívánhatjuk.

Bartos Fülöp előadó (zárszó): Azt tartja, hogy elébb a czélt tűzzük 
k i; aztán alkalmazzuk hozzá a methodust. Erre nézve különben szívesen 
vállalkoznék kísérletre, ha megengednék neki. Kéri a szakosztályt, továbbítsa 
a választmányhoz a következő javaslatot:

A franczia nyelvi érettségi vizsgálat mai formája mondassák ki a 
sikeres tanítás akadályának; szólíttassék fel a magas ministerium, intéz
kedjék oly értelemben, hogy az Utasítások által kitűzött első czél («biztos 
nyelvtani ismereten alapuló megértése az újabb franczia irodalom művei
nek») képezze az érettségi vizsgálat egyedüli tárgyát.

A szakosztály elhatározza, hogy a javaslatot egyszerűen átteszi a 
választmányhoz s felkéri az előadót, írja meg előadását a Közlöny számára.

Fest Aladár, a szakosztály jegyzője.

A pozsonyi kör.
A pozsonyi kör második gyűlését januárius hó 5-én tartotta meg. Ez 

alkalommal dr. Schönvitzky Bertalan kir. kath. főgymn. tanár szabad előadást 
tartott «A közoktatási tanács» czímű tételről. Az előadás eszmemenete a 
következő volt. Előadó vázolván a közoktatási tanács keletkezését és a szer
vezetében beállott későbbi változásokat, áttért szervezetének vizsgálatára s 
kimutatta, hogy ennek legfőbb hibája az volt, hogy a közokt. ministerium 
mellett fennálló legfőbb közoktatási kormányzati testületként szerepelt a nél
kül, hogy fel-, vagy lefelé felelős lett volna. E tekintetben összehasonlította 
szervezetét a régi helytartótanács szervezetével s kimutatta, hogy a Tanács
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úgy tagjainak kinevezése, valamint a tanácskozások és az ügyek elintézésé
nek módja dolgában e régi testületnek minden hibájában leiedzett. Épen ezért 
elvi határozataiból hiányzott a szakértelem feltétele, és a szavazattöbbséggel 
való döntés módja tág tért nyitott a visszaéléseknek. — Ezután bírálat alá 
vette a Tanács tevékenységének főirányait, s először az iskolák felügyeletével, 
vagyis a Tanácsnak abbeli jogával foglalkozott, hogy felügyelőket küldhetett 
ki a maga kebeléből egyes iskolákhoz és felülbírálta az érettségi vizsgálatokat. 
Kimutatta, hogy az első zaklatás számba ment, az utóbbi bizalmatlanság az 
iskolák hivatalos és felelős ellenőrzői irányában, A tanácsnak a tantervek 
készítésére vonatkozó hatásköréről kimutatta, hogy ebbeli működése csak 
egyoldalú alkotásokat eredményezett, a melyekkel a középiskolai tanításügy 
egységes szellemét bontotta meg. Végül a Tanácsnak a tankönyvek hivatalos 
bírálatára vonatkozó hatáskörét vizsgálta s vázolta ennek szomorú ered
ményeit : egyes író- és kiadóczégek monopóliumát s egyéb visszaéléseket, a 
melyeknek legnagyobb szerepük volt a tanács feloszlatására vezető törekvések
ben. Mindezeknek eredményeképen feltüntette az előadó a Tanácsnak fonák 
viszonyát és helyzetét a ministeriummal és a tanárokkal szemben, és ki
mutatta, hogy a ministerium nem egyszer desavouálta, a tanárok előtt pedig 
minden hitelét elvesztette.

Előadó azután áttért a rra : van-e szükség közoktatási tanácsra, s ha 
igen, milyen legyen szervezete ? A maga részéről egy ilyen testületnek szükséges 
voltát vitatta. A szervezetre nézve pedig első sorban Alexander Bernát néze
tével szemben foglalt állást, a ki megoldottnak látja a Tanács szervezetének 
kérdését azzal, ha azt tisztán tanácsadó testületté alakítjuk át, megjelölve 
«azokat a fontosabb nagyobbszabású alkalmakat, melyeknél szükség van 
arra, hogy a hivatalokon kívül állók is nyilváníthassák véleményüket*. Erre 
a czélra az előadó ilyenforma állandó testületet nem tart szükségesnek; e 
czélnak teljesen megfelelnek az enquéte-ek. a milyeneket egyes alkalmakkor 
eddig is összehívhattak és össze is hívtak a ministerek. A tanácsnak 
állandó szervezetéül oly intézményt tart csak elfogadhatónak, a melynek 
tagjait a középiskolákra nézve a főigazgatók (illetőleg a kormánybiztosok, 
kormányképviselők), igazgatók és kiválóbb tanárok képeznék. Az ilyen tes
tületben megvolna a komoly, szakszerű munka garantiája is, mert felfelé 
hivatalos állásával, lefelé tudományos reputátiójával volna felelős, — a mi 
a feloszlatott Tanácsnál nem volt. E testület feladata volna a nagyobb 
szabású reformok előkészítése és a tanügyi administratio ellenőrzése ; de nem 
foglalkoznék a tankönyv-bírálattal. Ez utóbbira nézve az előadó a szabad 
verseny elvének kimondását tartja szükségesnek.

Az előadást tanulságos eszmecsere követte. Jónás János, keresk. akad. 
igazgató egyetért az előadóval a criticai, meg a positiv részt illetőleg is, de 
a tanács kérdésének helyes megoldása előtt szükségesnek tartja, hogy a köz
oktatási ministeriumban a tanulmányi ügyekkel foglalkozó osztályok élén 
és azok főbb hivatalaiban oly szakemberek legyenek, a kik az illető szakmá
nak minden részletét gyakorlati tapasztalataikból ismerik, a kik tehát a tan
ügyi szolgálat különböző fokain tényleg működtek. A Tanács helyébe felállí
tandó állandó intézményül szintén a főigazgatók, igazgatók és kiválóbb tanárok 
testületét óhajtja, s részletesen kifejtette e testület munka- és hatáskörét. 
Oly intézményül pedig, mely nagyobbszabású reformok alkalmával, elvi 
és fontosabb szervezeti kérdésekben, továbbá a különböző iskola-fajokat 
közösen érdeklő ügyekben mondana véleményt: szintén az esetről-esetre 
összehívandó enquéteket tartja a legalkalmasabbaknak, A tankönyvek hivatalos 
appróbatiója elejtendő, a közoktatási kormány ne engedélyező, hanem pusztán 
tiltó jogot gyakoroljon a közjogilag helytelen, vagy paedagogiai és didacticai 
szempontból rossz könyvekkel szemben.

Albert József lyc. tanár, különösen az eddigi tanács fölülbírálásával 
foglalkozik s a jövőre nézve az ilyen hatáskörnek megállapítását határozottan 
kárhoztatja.
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Pirchala Imre gymn. igazgató érdekesen kifejtette, mily haszon szár
maznék abból, ha a közokt. kormány közelében mindig ott volnánák a 
főigazgatók, a kik az ország minden iskoláját közvetlen tapasztalatból ismerik 
s a kik ilyformán úgy elvi, mint személyi kérdésekben a ministernek leg- 
hivatottabb tanácsadói és munkatársai lehetnének. Különösen pedig, a mi a 
személyi ügyeket illeti, a főigazgatóknak hathatós befolyást kívánna az új 
szervezetben.

Zorkóczy Samu ev. lyc. igazgató, Pirchala felszólalására reflectálva. 
kívánatosnak tartja, hogy a főigazgatók időnkint helyet cseréljenek ; s ebben 
mi nehézség sem volna, mert a főigazgatók állandó székhelye Budapest kellene 
hogy legyen.

Dr. Stirling Sándor kér. akad. tanár, kérdi, hogy a jövőre nézve 
kellenek-e ministeri biztosok és kiküldöttek. — A kérdéshez többen szóltak 
hozzá s az volt az általános vélemény, hogy biztosok kiküldése üdvös ered
ményt is szülhet, ha azok pusztán az eredményeket összehasonlító tanul
mányokat tesznek, de intézkedési jogot adni nekik minden tekintetben hibás 
rendelkezés volna.

Ezután Pirchala Imre elnök összefoglalta az eszmecsere eredményét 
következőképen:

1. A magyar közoktatásügy egészséges, helyes fejlődése érdekében 
feltétlenül szükséges, hogy a közokt. ministeriumban az illető osztályokban és 
főbb hivatalokban oly egyének legyenek, a kik a tanügyi szolgálat különböző 
fokán tényleg hosszabb ideig működtek.

2. Minthogy a ministerium a közoktatás menetéről és szükségleteiről 
még ilyen hivatalnokok mellett sem értesülhet, a különböző iskola-fajok főbb 
vezetőiből, mindegyikére külön-külön megalakítandó oly állandó intézmény 
felállítására van szükség, a melyben a középiskolai ügyeket a főigazgatókból 
és az iskolafentartó testületek képviselőiből, továbbá igazgatókból és kiválóbb 
tanárokból álló testület intézné. (Az igazgatók és tanárok év-cyclusok szerint 
váltakozhatnának).

3. E testület feladata volna, hogy a folyó iskolai élet tapasztalatait 
megbeszélje, megállapodásait és javaslatait a ministernek előterjeszsze és a 
szükségesnek mutatkozó intézkedéseket lefelé foganatosítsa. Személyi ügyek
ben a főigazgatóknak befolyás adandó.

4. A különböző iskola-fajokat közösen érdeklő kérdések tárgyalására 
esetről-esetre enquéte-ek tartandók és ezekre a tudomány, a politikai és 
közélet kiválóbb képviselői hivandók meg.

ő. A hivatalos tankönyvbírálat elejtendő; a ministerium csak tiltó 
jogot tartson fenn magának.

6. A kormányképviselőknek intézkedési joguk ne legyen és csak 
tanulmányok tétele czéljából küldhetők ki az egyes intézetekhez.

Pr. Schunvitzky Bertalan, a kör jegyzője.

VEGYESEK.
Kinevezés. Dr. Koltai Virgil budapesti VII. kér. fg. h. t. ugyanezen 

tanintézethez r. t. (1895. jan. 5. 64.732. sz.)

Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a 
pozsonyi első takarékpénztárnak, a mely az ottani kerületi tornaverseny 
czéljaira 300 frtot adományozott, ezen áldozatkészségéért elismerő köszöne
tét nyilvánította. — Továbbá az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
Igazgatóságának, mely az általa alapított és a conversio következtében
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104 írtra csökkent ösztöndíjat az 1895. évtől kezdve ismét az eredeti évi 
120 írtra egészítette ki, ez áldozatkészségéért köszönetét nyilvánította. — 
Végre Schuszterics Ignácz, Nagy-Károly városa polgármesterének és Málonyay 
István, azelőtt nagykárolyi, most marmarosszigeti kath. gymn. igazgatónak 
s kegyesrendi házfó'nöknek. a nagykárolyi kath. főgymnasium kifejlesztése 
és rendezése körül tanúsított eredményes tevékenységükért és kiváló buzgal
mukért elismerő köszönetét nyilvánította.

Végleges megerősítés. Balog István győri tank. főigazgatósági tollnokot, 
tollnoki minőségében véglegesen megerősítette a közokt. minister.

Nyilvánosság és érettségi megtartásának joga. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minister a szentesi községi főgymnasiumnak, mint nvolcz 
osztályú középiskolának a nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálatok 
megtartásának jogát az 1894/95-ik tanévre folytatólag megadta.

Egy kis confliktus-féle is támadt már a községi s autonom tanárok 
nyugdíj-intézetének szervező munkálatai nyomán. Még pedig az erdélyi ref. 
egyházkerület és a nagyszebeni főigazgató közt. A dolgot nem tartjuk jelen
tősnek s az egyházkerületnek formailag talán van is valami igaza, de magát 
az esetet jellemzőnek tartjuk arra nézve, hogy egyes autonom iskolafentartók 
mily merev formalismust tanúsítanak még akkor is, mikor az államnak 
velők tanúsított jótéteményéről van szó. Az eset úgy esett, hogy Elischer 
József nagyszebeni főigazgató megküldvén az erdélyi ref. egyházkerület 
igazgató-tanácsának az új nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló ministeri 
rendeletet : egyúttal kérte, hogy a tankerületébe tartozó főgymnasiumokra 
vonatkozó értesítések hozzá küldessenek. S az igazgató-tanács a kérelmet 
kereken visszautasította. A főigazgatónak azt felelték, hogy az adatokat 
közvetlenül a ministerhez küldik, mert autonom joguk alapján ilynemű intéz
kedéseket csak egyenesen a ministertől fogadnak el.

Ref. tanári fizetés-emelés. A tanárhiány s a középiskolák államsegé
lyének fölemelése nap-nap után éreztetik jó hatásukat. Községi autonom 
iskoláink sietnek megragadni a tanárhiánynak leginkább czélra vezető 
orvoslását: a tanári fizetések javítását, a melyet széles ez országban talán 
csak Hieronymi belügyminister úr nem tud helyeselni. Legújabban a 
székely-udvarhelyi ref. collegium tanári fizetését emelték 1200 írtra s az 
igazgatói tiszeletdíjat százról kétszázra.

Tanulmányút Oroszországba. Géresi Kálmán debreczeni ref. főgymna- 
siumi tanárt a kormány tannlmányútra küldte Oroszországba. Mint írják, 
megbízatása az, hogy általában tanulmányozza az orosz közoktatás-ügyet. 
De csak hat-hét hetet fog ott tölteni, a mi bizony nem nagy idő még az 
olyan tapasztalt tan férfiúnak sem, a milyennek Géresi Kálmánt ismerjük. 
Nagy előnyére lehet, hogy nemcsak az orosz nyelvet bírja, hanem az orosz 
viszonyok sem egészen ösmeretlenek előtte, járván már o tt: de az ügy 
érdekében állónak s elvi jelentőségűnek tartanok, hogy ha a kormány széle
sebb körű tanulmányra ad valakinek kitüntető megbízatást, ne legyen szűk
keblű az anyagi erőknek mennél teljesebb megadásában s tegye hosszabb 
idővel lehetővé a legalaposabb tanulmányt.

A csurgói ref. főgymnasium új épülete. E rég húzódó ügyről ismét hírt 
hallunk az «Iskolai Szemle» nyomán. A folyóirat panaszkodik, hogy a huza
vona tovább tart. Az igazgató-tanács azt határozta, hogy a Bálint Zoltán 
pályanyertes tervrajza egyes részleteiben javíttassák ki s aztán azonnal 
terjesztessék fel a ministeriumhoz. Az építész sikeresen elvégezte a maga 
dolgát, de a tanács tevékeny elnöke a fölterjesztést jónak látta az esperesre
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bízni s a kijavított tervek most pihenőre a könyvtárba kerültek. A folyóirat 
fél, hogy ott is fognak kitelelni. Egyébiránt a tervről méltányló leírást is 
olvasunk. E szerint a tervrajz szerinti legkisebb tanterem is lesz akkora, 
sőt nagyobb mint a mostani tantermek, úgy hogy a nagyobbak, valamint a 
rajzterem is, 60 tanulóra vannak számítva. A tantermek számánál a görög 
pótló miatt szükséges helyiségek is számításba vannak véve. Egészen új helyi
ségek a rajzterem, phisikai előadó és chémiai terem, tört.-philos. múzeum, 
ifj. segítő-egylet helyisége stb. A nagyobb tantermek mérete 72 négyszögm. 
a kisebbeké 48 négyszögméter. Legnagyobb a rajzterem, 120 négyszögm. A 
termek minimális magassága négy méter. Az igazgatói lakás négy szobából 
áll. megfelelő helyiségekkel és elég kedvező elhelyezéssel, az igazg. iroda 
mellett. A bejárat mellett közvetlen lesznek a beiratkozó helyiségek. A tanári 
terem ablaka az udvarra nyílik, a mi pedagógiai szempontból szintén jó 
gondolat volt. Különösen szerencsés gondolata volt tervezőnek, hogy a torna
helyiséget födött folyosó segítségével összekapcsolja a főépülettel, s hogy a 
closeteket e mellé helyezi el, a földszintre, úgy hogy nincsenek igen közel, 
de mégis megközelíthetők télen is. A tornahelyiség, melynek mérete több 
mint 200 négyszögm. szolgál egyúttal disztermül is és külön várószobával van 
ellátva. A tervező — mint az általa mellékelt épületleírásból látható — 
igyekezettt eleget tenni úgy a paedagogiai mint az egészségügyi kivánalmak
nak s eljárását gondosan és tüzetesen megokolja. A tervrajz az épület hosszát, 
előfrontját, mintegy 72 méterre számítja s így jelen tervezet csak nagyobb 
területen, az iskolai külső funduson valósítható meg, tervező számítása szerint 
mintegy 54 ezer forintért, a helyi árak tekintetbevételével. A berendezési 
költségek itt nincsenek beleszámítva.

Tanári kör Debreczenben. Debreczenben, hol egyesületünk oly számos 
tagot számlál, hogy már régen felállhatott volna vidéki kör, üdvös mozgalom 
indult meg, melynek czélja az új alapszabályok értelmében kerületi kör köz
pontjává tenni Debreczent. A mozgalmat, melynek azt az örvendetes ered
ményét már eddig is constatálhatjuk, hogy több tanár új tagul jelentkezett 
egyesületünkbe, őszinte szívből üdvözöljük s kívánjuk, hogy megfelelő rova
tunkban mentől-hamarabb úgy emlékezhessünk a debreczeni tanári körről, 
mint a legnépesebb és legmunkásabb körök egyikéről.

Polgáriskolai tanárhiány. A «Polgáriskolai Közlöny» legújabb füzete 
közli, hogy a budai paedagogium harmadéves növendékeinek felét (nyolcz 
közűi négyet) kinevezték tanárrá, illetőleg kiküldték a tanárhiány pótlására. 
Klucsik Istvánt a titeli, Ján Mátyást a liptó-szentmiklósi. Hajcs Bélát a 
kassai és Okányi Sándort az alsó-kubini polgáriskolákhoz. Ehhez sem kell 
commentár.

♦ Irodalomtörténeti Közlemények». Az Akadémia e hézagpótló folyóirata, 
melyet Szilády Áron szerkeszt, ötödik évfolyamába lépett. Az előfizetési 
fölhívás közli az eddigi évfolyamok tartalomjegyzékét s így együtt látva a 
czikkek czímeit, csak annál inkább feltűnik, hogy e folyóirat négy év alatt 
hány becses tanulmányt közölt s adattárában is hány érdekes adatot gyűjtött 
össze a nemzeti irodalomtörténet hasznára. Jogczímet szerzett ezzel magának 
arra, hogy mennél szélesebb körben való terjedését kívánjuk s hogy helye 
jusson minden középiskola tanári könyvtárában. Annál is könnyebben meg
történhetik, mert ára nem nagy. Évnegyedenként egy-egy nyolcz-íves füzete 
jelenik meg s előfizetési ára egész évre öt forint; egyes füzet ára másfél forint. 
Az előfizetési pénzek az Akadémia könyvkiadó-hivatalához küldendők.

A «Tanulók Lapja», dr. Bupp Kornél tanár, ifjúsági lapja a fejlődésnek 
reményre jogosító fordulójához ért.. A «Kosmos» vette meg, heti lappá ala
kítja, illustratiókkal s nagyobb terjedelemmel adja ki, havonként néhány
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arany pályadíjat tűz ki, ad mellékleteket s Ígéri, hogy a lap közleményeit 
tanárok fogják írni. Az ambitiosus vállalkozás életében e változást örömmel 
fogadjuk. Megnyugvásunkra szolgál, hogy ily tekintélyes vállalat veszi kezébe 
az ügyet, mert a <Kosmos»-nak megvan hozzá az anyagi ereje, hogy hézag
pótló jó lapot adhasson középiskolai ifjúságunk kezébe s ha ezt megteszi, 
nemcsak jó szolgálatot tesz, hanem érdemet is szerez. Kívánatos azonban 
egyrészt, hogy mentül inkább meg tudja szerezni magának a tanárság szellemi 
munkásságának támogatását; másrészt, hogy nagyobb gondot fordítson a 
kiállításra és illustratiókra is, a melyek, hogy első újalakú számában nem 
mondhatók sikerűiteknek, bizonyára a kezdet sietségének számlájára esik. 
A lap minden vasárnap fog megjelenni s előfizetési ára egész évre négy forint. 
Szerkesztője továbbra is dr. Ёирр Kornél tanár marad, az alapító, kit 
ambitió vezet és paedagogiai tapasztalat segít munkájában.

A mathematikai érettségi dolgozatok themáinak közlését kezdte meg 
a múlt évről Arany Dániel tanárnak «Mathematikai Lapok» czímü ifjúsági 
folyóirata. Idei első számában kilencz főgymnasium érettségi feladatait közli 
s e sorozat folytatását jelzi.

A «Kereskedelmi Szakoktatás», dr. Schach Béla havi folyóirata, idei 
harmadik évfolyamával hivatalos közlönyévé lett a kereskedelmi szakiskolai 
tanárok országos egyesületének. Most, hogy az új egylet szorosabbá fűzi a 
munkaerőket s mintegy irányt fog szabhatni a törekvéseknek is, a folyóirat 
bizonyára még sikeresebben fogja szolgálhatni a kereskedelmi szakoktatás 
ügyét, a mely körül érdemeket szerzett már eddig is. Legújabb (novemberi) 
száma, melyet a szerkesztő csak deczember 15-én zárt le, közli az elnöki 
megnyitót, melyet Névy László az egylet első választmányi ülésén mondott, 
továbbá az ülések jegyzőkönyvét s jelentéseit. Azonkívül dr, Szántó Sámuel 
az alsófokú kereskedelmi iskolákról ír, erős bírálat alá vetvén azoknak új 
szervezetét. Trautmann Henrik pedig a könyvvitel történetének vázolását 
kezdi meg. Végül a füzetben olvassuk azt a jelentést, melyet a közoktatási 
tanács a kereskedelmi iskolák barmadévi zárvizsgálati ügyiratairól adott, 
továbbá élénk irodalmi ismertetését a hazai s külföldi szakirodalmi ter
mékekről.

Ref. tanári pályázat. A sepsi-szentgyörgyi Mikó-Collegium görög-latin 
tanszékre hirdet pályázatot. A fizetés 1200 frt, 200 frt lakbér és 100 frtos 
quinquennium egy, esetleg két Ízben. Tehát a fizetés az államsegély daczára 
sem mindenben egyenlő még az államival, mert a törzsfizetés lehető emel
kedéséről nincs szó s a quinquennium is kevés. A pályázati határidő febr. 2. 
Új a pályázatnak az a pontja, hogy a megválasztott tanár kötelezett tagja 
a nem állami tanárok nyugdíjintézetének.

Alleker Lajos t- A nyitrai kegyesrendi társház tagjai fájdalmas szívvel 
jelentik, hogy szeretett rendtársuk nt. Alléker Lajos kegyesrendi áldozópap 
és gymn. rendes tanár folyó hó 5-én rövid, de súlyos betegség és a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után korának 44-ik, szerzetesi életenek 26-ik, 
áldozárságának 21-ik és tanárkodásának 23-ik évében az Úrban csendesen 
elhunyt. Béke hamvaira!

Ösztöndíj-pályázat. Bács-Bodrogh vmegye kezelése alatt álló Kovács 
József-féle ösztöndíjalapnál az alapító-levél értelmében egy nemes származású 
ifjak részére fentartott és évi 160 írttal egybekötött ösztöndíj-állomás az 
1894/95-ik tanévtől kezdődőleg üresedésbe jővén, felhivatnak mindazon megye
beli származású, rom. kath. hitvallású, szegényebb sorsú, nyilános és orszá
gosan érvényes bizonyítványok kiadására jogosult tanintézetek tanulói, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az iránti folyamodványukat az alapító- 
levél értelmében az illető tankerületi kir. főigazgatóságok, vagy iskolai fő
hatóságaik, vagy az egyetemi tanács útján 1895. évi január hó 25-ik napjáig 
Bács-Bodrogh vármegye alispánjához nyújtsák be.
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Értesítés. Dortsák Gyula tisztelettel hozza a kartárs urak szives tudo
mására, hogy *A középisk. rendtartás magyarázata» czímű könyvét (I.,
II. rész), melynek bolti ára 1 frt 50 kr. volt, az ezentúl jelentkezőknek 
70 krért szállítja, mely összegből 10 krt a postai szállításra fordítand. 
A bölcselet-hallgató urak ellenben 60 kr. beküldése mellet mind a két részt 
bérmentve kaphatják.

Meghívó. A választmány január 14-én, hétfőn d. u. 5 órakor rendes ülést 
tart. Tárgy: jelentések, folyó ügyek.

F ig y e lm e z te té s  é s  k é re le m .

Pénzküldemények (tagdíjak, előfizetési díjak stb.) az «Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny» kiadóhivatalának czímzendők és küldendők. Az 
alapszabályok 17. pontja szerint a tagok kötelesek az évi tagdíjat, ha 10 frtot 
fizetnek, az összeg felét deczember 31-ig, másik felét április 31-ig, a kik 
pedig 4 frtot fizetnek, az egész összeget deczember 31-ig a pénztárnok kezéhez 
juttatni. Kérem tehát azon t. tagokat, kik e kötelességnek még nem tettek 
eleget, hogy a tagdíjat beküldeni szíveskedjenek.

Müller József, 
egyesületi pénztáros.

Tartalom : A főváros tanárainak fizetés-ügye. —rf— tői. — A középiskolák 
(secondary schools) reformja az amerikai Egyesült-Államokban. Dr.Lechner 
Lászlótól. — Egyesületi ellet. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. 
— Pályázati hirdetmény.

P á l y á z a t .
Kiadatott a m. kir. vall. és közokt. ministernek 18Э4. évi 61.214. sz. a. kelt

rendeletével.

A lugosi állami főgymnasiumnál 1895. január 1-től rendszeresítendő 
rendes iskolaszolgai állomásra, melylyel évi 250 frtnyi szálláspénz, esetleg 
természetbeni lakás és szabályszerű nyugdíjra való jogosultság van összekötve 
ezennel pályázat hirdettelik.

Ezen állomás elnyerésénél elsőbbséggel bírnak az 1873. évi II. t.-cz. 
értelmében a közös hadseregben, haditengerészetnél vagy a m. kir honvéd
törzseknél szolgált altisztek. E körülmény a közös hadügyi, ill. a ni. kir. 
honvédelmi ministerium által kiállított igazolványnyal bizonyítandó.

A folyamodók ezenkívül tartoznak igazolni:
1. hogy magyar honpolgárok ;
2. hogy magyar nyelven beszélni, írni és lolvasni tudnak;
3. hogy testileg épek és munkabírók ;
4. ha nem állanak már katonai kötelék alatt, az esetben állandó 

tartózkodási helyük községi elöljáróságától kiállított erkölcsi bizonyítványt 
tartoznak bemutani.

Az akként felszerelt és a nagyváradi tankerületi királyi főigazgatóság
hoz czímzett folyamodványok f. évi január hó 20-ig nyújtandók he és pedig 
azok részéről, kik nem állanak katonai kötelék alatt közvetlenül, oly folya
modók részéről pedig, kik még tettleges szolgálatban vannak, az illető katonai 
hatóság útján.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!
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Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal
VII. kér. Erzsébet'köriít 9—11. A le X illld e r B e r iliit  V. kér. állami föreáliskola.

EÖTVÖS LORÁND B. — WLASSICH GYULA.

A lefolyt hét a közoktatás történetében is nevezetes: Eötvös 
Loránd b. vallás- és közoktatásügyi minister helyébe Wlassich Gyula 
lépett. Mély sajnálattal látjuk Eötvös Loránd bárót a közokt. minis- 
teriumból távozni. Eötvös főleg a közép- s felső oktatás ügyét, kér
déseit, bajait és szükségleteit nemcsak ismerte, hanem e kérdésekben 
jóformán élt, egész élete össze volt s össze van velük szőve. Mintegy 
belülről nézte a dolgokat, közvetetlenül tudott róluk, átélte őket. 
S a mellett mind nevelésénél, mind széles körű tevékenységénél fogva 
egyetemes szempontokból is tekintette őket, nem veszett el a rész
letekben, ismerte az oktatásnak az egész culturával való kapcsolatát. 
Ilyennek ismertük ministersége előtt s feszülten, nagy reményekkel 
vártuk, mit fog majd tenni. Nem adatott meg neki, hogy terveit, 
fölfogását, tudását érvényesítse. Ministerségének rövid ideje alatt nagy 
liberalitást tanúsított az iskola embereivel szemben. Tetemesen emelte 
a  budgetet. Figyelmét főleg a tanárképzés javítására fordította. Egy
néhány dolgot initiált, mely meg fog maradni: a számfeletti tanárok 
egészen új intézményét ő teremtette, illetőleg készítette elő a budget- 
ben. A gyakorlati tanárképzés kérdését is egy szerény internatus elő
készítésével helyes útra terelte. Mindezek azonban eddigelé csak tervek 
voltak, valamint a közoktatási tanács reformja is és ha egy ily nagyra- 
termett embernek nem adatik meg terveit végrehajtania, az mély 
sajnálatot kelt mindenkiben, ki mellőzve minden személyes tekintetet, 
csak az ügyet nézi. Némikép vigasztalásunkra szolgál, hogy valamint 
ministersége előtt sok dolgon lendíthetett, úgy ministersége után is 
módjában lesz szolgálni azt az ügyet, melynek minden helyzetében 
kiváló képviselője marad.

De vigasztalásunkra szolgál az a körülmény is, hogy az új 
ministerben is professort, az önálló tudományos munkásság emberét 
üdvözölhetjük. Wlassich Gyula eddigelé a jogi irodalom s a politikai 
tevékenység terén szerezte babérait. Mint tudós nagy és reális sikere-

23Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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két vívott ki magának; politikai derekassága mellett az a körülmény 
szól, hogy rövid parlamenti szereplésével ily előkelő helyet vívott ki 
magának a parlamentben. Mindez följogosít bennünket arra, hogy 
becsvágyától, tetterejétől s tehetségétől ezen az új téren is sokat 
várjunk. Ö tudja, mit tesz az tanítani: kitűnő tanára volt az 
egyetemnek; tudja, mit tesz az tudományosan dolgozni: egész sorát a 
szakkörökben elismert jelességű műveknek í r ta ; ez rokonszenvessé 
teszi a tanárvilág előtt, mely nem mint idegenhez fog hozzá fordulnia

A. B.

ELTORNÁSZOSODÁS.

Paedagogiai czikk írójának semmiképen sem lehet czélja, hogy 
czikkét egyszerűen elolvassák és tudomásul vegyék; ha ez az ő 
ideáljainak netovábbja, akkor minden tollvonással egy-egy hiábavalú 
munkát végzett. Ha vádat is fog tartalmazni ezen közlemény: úgy 
a vád csak egyesek ellen fog irányulni, hogy pedig ne volnának az 
óriási középiskolai testületben vádolható egyesek, azt józan fővel senki 
sem fogja kétségbe vonhatni.

Középiskoláink történetében a Csáky-aera kétségen kívül kimagasló 
korszak. Üdvös reformok, a ministernek félreismerhetetlen nemes 
törekvése, mely szerint sok mindenféle létező bajon komolyan akart 
segíteni, az objective: sine ira et studio visszapillantót hasonló nemes 
törekvésekre fogja buzdítani.

A létező bajoknak legnagyobbika a túlterhelés, a tanuló ifjúság
nak szellemi munkával való túlterhelése volt. —  Talán ma is az. —  
E bajnak antidotümát a testi erőknek fejlesztésében látta középiskolai 
ügyünk akkori vezetője. A testet edzeni, a testi erőket gyakorolni. 
— megadni a testnek is a magáét — ezt tűzte ki feladatul magának 
a minister.

Középiskolai rendszerünknek gyökeres megváltoztatása nem volt 
szándékában; úgy miként ő előtte sok kiváló politicus, a meglévő 
basison teremtett reformokat. A középiskolai keretnek egyébként való 
meg nem változtatása mellett e szerint csak a torna lehetett az, 
melynek intensivebb tanításától volt várható ama szellemi és testi 
munka között óhajtott egyensúlynak megteremtése.

Kövessük figyelemmel az ide vonatkozó rendelkezéseket és azoknak 
tisztán látható eredményeit. Hogy az eszmének széles körben érdek
lődés biztosíttassék, az országos tornaversenyek rendeltetnek el. A 
tornatanítás lényeges factorává lesz a középiskolai oktatásnak, a 
tornázásból nyert elégtelen érdemjegy súlylyal bír ott, hol különben 
tehetséges és jeles előmenetelő tanulónak a tandíj fizetése alól való 
felmentéséről van szó. A tornaórák most már gyakrabban vannak 
beékelve a rendes órák közé, mert — mellesleg megjegyezve — egy 
órai kötélhúzás vagy gyöngyöző izzadásig űzött lóugrás után a szellem
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a logicai categoriák vagy a trigonometriai tételek befogadására jóval 
fogékonyabb. A tornaversenyek időszakában láz lepi meg a közép
iskolákat. A versenypróbák sikere, a costumek állása, azok előterem
tésének — (nagyobbára financzialis kérdések miatt való) — nehéz
ségei határozzák meg az egyes intézetekben az időszaki hangulatot. 
Az igazgatókat, vezető, felügyelő vagy kisérő tanárokat izgatottságuk 
képtelenekké teszi arra, hogy tanítói és administrativ munkájokban a 
mindenkoron olyannyira szükséges egyformasággal és higgadt ítélettel 
járjanak el. A valamely intézethez kinevezett új tanár értéke 5O0/ o-al 
nő, ha kisül róla, hogy tornát is tud tanítani. Fiatal tanárok methodicus 
kiképzésük rovására mohón kapkodnak a tornatanítói képesítés után. 
Isten háta mögötti intézetek nagyreményű kezdő directorai az egész 
tanárkart megtornáztatják.

A tudományos életet élő és öntudatos nevelői munkát végző 
tanár csakhamar megérzi e légkör lehét. Középiskoláinkban az idealismus 
úgyis gyenge lábon áll. Vádképen hangzott el ez a közel múltban 
e Közlöny hasábjain, a vádat vita követte, pro és contra után 
azután napirendre tértünk. Ama vádnak jogos voltát korántsem 
akarom erősítgetni. Ily kérdésben könnyen érheti a középiskolai 
szellem hordozóit, a tanárok összeségét valamely igazságtalan szemre
hányás. De tény, hogy a komoly, psychologiai alapon nyugvó 
paedagogia nem valami erős oldala mai gymnasiumainknak vagy reál
iskoláinknak. A tornaszellem, az eltornászosodás e bajon koránt
sem segít. Adjuk meg a testnek azt, a mi az övé; de ne feledjük, 
hogy a szellem is megköveteli a magáét. A tornaiskolává fejlesztett 
középiskola a túlterhelés bajain nem segít, inkább még nagyobbítja 
a bajt.

Gondoljuk meg, hogy az ifjúság egyik oldalán csüngő nehéz 
súlynak a másik nehéz súlylyal való ellensúlyozása a középnek mozdulat
lanságát, vagy legjobb esetben feszes járását eredményezi.

De hát vájjon mi a mi teendőnk, mert „gáncsolni könnyű, de 
jobbat ajánlani nehéz.“ Elhagyjuk a testi erők fejlesztését és gyakor
lását ? Csak a szellemi erőket neveljük ? Korántsem. Küszöböljük 
ki a középiskolai tornatanításból mindazon gyakorlatokat, melyek az 
acrobataság félreismerhetetlen bélyegét hordozzák, szorítkozzunk szabad 
gyakorlatokra, nem annyira mély- és magas- mint inkább távolugrásra 
mindennemű „óriás“ és „halál“ epitheton-nal jelezhető gyakorlatot 
pedig hagyjunk ki a középiskolai tornatanítás keretéből. A torna
versenyeket, tekintve azoknak költséges, időtrabló, hiúságot teremtő 
s így erkölcsi értéküket illetőleg is kifogásolható mivoltát, tekintve 
továbbá az ily versenyeken felmerülő örökös zűrzavarokat — teljesen 
mellőzhetjük.*

(Trencsén). Posch Arpácl.

* Ha czikkezó'nek lényegében van is valami igaza: azt hiszszük, kissé 
túlzásba esik maga is. Szerit.

23*



ÁLLAMSEGÍTSÉG ÉS TANÁRI FIZETÉS.

A községi és felekezeti középiskolák, kivált a protestáns gym- 
nasiuraok egymásután kopogtatnak az állam ajtaján, hogy megkapják 
és fölvegyék azt az anyagi segítséget, melyet az 1883. évi közép
iskolai törvény tett nekik lehetővé. —  Az állam pedig készséggel 
nyitja meg az ő, immár deficzittől ment pénztárát s örömmel helyezi 
jó karba a nem állami iskolák roskatag épületeit, egyáltalában gon
doskodik, hogy e többnyire régi s nagy hivatást betöltött intézetek 
megfeleljenek a paedagogia minden modern követelményeinek és hogy 
a saját intézeteivel is többé-kevésbbé kiállhassák a versenyt. — Millió
kat költött már e czímen az állam ez utolsó tíz évben, de azért még 
folyton jelentkeznek az anyagi támogatásra szoruló középiskolák, úgy, 
hogy a nemzetiségi iskolákon kívül, melyek eddigelé makacsul utasítják 
vissza az állam jóltevő jobbját, alig marad egy-két nem állami inté
zet, mely kisebb-nagyobb, rendes vagy rendkívüli segítségben ne 
részesülne.

Eötvös báró fokozott mértékben folytatta a közoktatási minis
terium ez irányú tevékenységét, úgy, hogy a költségvetésnek idevonat
kozó tétele a nem állami tanárok nyugdíjintézetének az idén először 
kiutalandó 60,000 írtját nem számítva, hirtelen fölemelkedett 183 
ezer írtról több mint 300 ezer írtra.

De nemcsak új intézetek ragadják meg a kedvező alkalmat és 
sietnek szerződést kötni az államsegítség ügyében, hanem azon közép
iskolák is, melyek már régebben léptek szerződésre, folyamodnak az 
államsegítség fölemelése végett, mert különben nem tarthatnak lépést 
a rohamos fejlődésben és nem birkózhatnak meg a náluk is mind 
veszélyesebbé váló bajjal, a tanárhiány bajával. E szerződéseket 
nagyon jól tette volna a kormány, ha nyilvánosságra hozta volna, sőt 
ha most is valamelyik hivatalos közlönyében közzétenné; közokiratok 
azok és vannak oly fontosak, mint a helyi érdekű vasutak engedély- 
okiratai.

A közzététel a szerződéseknek nem egy hiányára figyelmeztette 
volna a tanárvilágot, főkép arra, melyet épen ezúttal akarunk 
szóvá tenni.

E szerződésekben ugyanis a kormány a legnagyobb szigorúsággal 
megkövetelte, hogy az államsegítségben részesült iskolát épület és föl
szerelés tekintetében kifogás ne érhesse; kikötötte, hogy az évi segít
ségből első sorban a bútor és szertár hiányai födöztessenek, de nagyon 
kevés gondot fordított arra, hogy az intézet lelke, a tanári kar mi
lyen fizetést húz. így történhetett, hogy számos községi és feleke
zeti középiskolában, melyek már évek óta húzzák az állami segít
séget, a tanárok még ma sem érték el az állami tanároknak csak azt 
a javadalmazását sem, mely a fizetésrendező törvény előtt érvényben 
volt; holott épületeik és taneszközeik épen nem maradtak el az állami
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intézetekétől. íme itt is egyik oka a tanárliiánynak, mert a felekezeti 
intézet növendéke saját tanárai anyagi jólététől nem igen érezte 
magát vonzatva, még ha lett volna is egy kis hajlandósága a tanári 
pályára.

Ügy veszszük észre, hogy az újabb szerződések alkalmával im
már a kormány is több figyelemmel van e pontra, sőt — a mint 
értesülünk — Eötvös báró minister csak legközelebb változtatta meg egy 
szerződés kész tervezetét olyformán, hogy az illető felekezeti intézet 
tanárainak teljesen egyenlő fizetést biztosított az állami tanárokéval, 
nemcsak az alapfizetés, hanem a lakpénz és korpótlék tekintetében is.

Nem tudjuk, hogy ez értesülésünk mennyiben felel meg a való
ságnak. de annyi bizonyos, hogy maguknak a nem állami tanároknak 
is sokkal inkább résen kellene állaniok s midőn fentartó hatóságuk a 
kormánynyal tárgyalásokba bocsátkozik, ugyancsak erélyesen kellene 
föllépniük, hogy az állami segítségből első sorban a tanári fizetésnek 
tisztességes, az államinál nem alacsonyabb mértéke állapíttassák meg.

Mert lehetetlennek tartjuk, hogy midőn a fentartó testületek 
annyi baját érezték már a tanárok iránti szűkmarkúságnak, midőn a 
tanárhiány ijesztő rémként áll előttük, a tanároknak ö méltányos 
kérése meghallgatásra ne találjon. Mi legalább kívánjuk, hogy ezentúl 
az állami segítség ügyében egyetlen új szerződés se köttessék, régi meg 
ne ujíttassék, a mely a leghatározottabban ne gondoskodnék, hogy a 
nem állami tanárok teljesen azonos elbánásban részesüljenek az álla
miakkal.

(Debreczen.) Kardos Albert.

A KÖZÉPISKOLÁK (SECONDARY SCHOOLS) REFORMJA AZ 
AMERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOKBAN.

(Vége.)

8. Történelem, politikai kormányzat és nemzetgazdaságtan. A 
történelmi bizottságnak, úgy látszik, a feladata a legnehezebb volt, 
mert e tekintetben a ziláltság a legnagyobb az amerikai középiskolák
ban. Lássuk az ajánlott tantervet. Tíz éves korában kezdi a tanuló 
mythologiai és biographiai olvasmányokkal; miután ezt két éven át 
tette, tanulja az amerikai történet elemeit és a politikai kormányzást, 
a mennyire azt e fokon megértheti. A legközelebbi évben folytatja a 
tanulást a görög és római történettel. A valóságos secondary school- 
ban tanulja az első évben a franczia történetet, a második évben az 
angolt, a harmadikban az amerikait, a negyedik évben behatóan fog
lalkozik a világtörténet egy nevezetes korszakával és a politikai kor
mányzattal. Mindezt tanulja évenkint heti három órával. A franczia 
történelmet azért ajánlja az albizottság, mert a franczia nemzet a 
XII— XVIII. századig a vezető nemzet volt Európában ; de e nemzet
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története, ép úgy mint az angol-é, a kellő világtörténeti háttérrel 
tanulmányozandó. Anglia oldotta meg a problémát, hogy a helyi kor
mányzatot meg tudta egyeztetni egy világbirodalom szervezésével és 
kormányzatával. — A történet legyen lehetőleg kapcsolatban a többi 
tantárgyakkal, az angol nyelv tanára olvastasson számos történeti 
olvasmányt, tárgyaljon történelmileg nevezetes költeményeket, a föld
rajz tanára emelje ki tárgyának történeti ^vonatkozásait, a philologus 
képesítse a tanulókat, hogy a forrásokat eredetiben olvassák. Rajzok, 
photographiák legyenek rendelkezésre, tétessenek, ha lehetséges, meg
felelő kirándulások stb. A módszert illetőleg arra kell törekedni, hogy 
a tanuló maga alkosson magának ítéleteket és ne magolja gépiesen 
az anyagot. Nem a háborúkra és külső politikai eseményekre helyez
tessék a fősúly, hanem a művelődési szempontból fontos adatokra. 
A tankönyv mellett olvasson a tanuló még egyéb tankönyveket és 
történeti iratokat, hogy így összehasonlítás útján önálió ítéletre tegyen 
szert. Évközben dolgozzanak ki a tanulók a tanár vezetése mellett 
egyes történeti tételeket, melyeket közös tanulmány után az iskolá
ban közösen megbeszélnek. A nemzetgazdaságtan egyes tételei csak 
incidentaliter említendők meg, ne rendszeresen. Több figyelmet érdemel 
a politikai kormányzás, mely az iskola helyének kormányzásából in
dulhat ki.

9. Földrajz (természeti) geológia, meteorologia. Mindenek előtt 
kiemelendő, hogy az albizottság szerint a geographia az alsóbb és közép
iskolák valamennyi évein át tanítandó. A mi a tanításnak egymás
utánját ille ti: először tanítandó az elemi földrajz, 2. a természettani,
3. azon földrajz, mit az albizottság pbysiographiának nevez, végre
4. ha lehetséges, meteorologia és geológia. Az elemi földrajz a föld 
felületének, népeinek, államainak vázát adja meg; a természettani 
földrajz a föld természeti viszonyait és azok összefüggését írja l e ; 
de’ a bizottság kiváló súlyt fektet arra, mit physiographiának nevez. A 
physiographia feladata kimutatni, hogy a természeti elemeknek milyen 
összehatása tette a földet olyanná vagy annak egyes pontjait olyanokká, 
a milyenek azok mostan. Ilyen tanulmányok után a tanuló nemcsak 
azt tudja, hogy a föld vagy annak egyes vidéke ilyen vagy amolyan, 
hanem mi okokból ilyen vagy amolyan. A geographia tanításának 
módja tartsa szeme előtt, hogy a tanuló tudjon helyesen észlelni, legye
nek neki tiszta geographiai alapfogalmai és szerezze meg a vizsgálatnak 
vágyát. A tanuló tanulja meg eleintén környezetét megismerni, legyen 
az mező, hegy, vagy város és annak utczái; felhőszakadás után nézze 
meg a tanuló, ha lehetséges, miféle változásokat idézett elő a patak
ként leömlő víz a talajon, mérje meg az évszakok szerint a tárgyak 
árnyékának különböző hosszát; szóval, észleljen mindent, mi környeze
tében van, vagy mi környezetében a climaticus behatások folytán 
változik. Ha a tanuló a mappák jeleit megérti, szokjék hozzá, hogy 
mindenről, mit lát, rajzban vázlatot készít vagy mappát és mindenről
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jegyzőkönyvet vezet. így veszi birtokába a tiszta földrajzi alapfogal
makat és képes a földnek a tankönyv által adott leírását, melyet 
útirajzok tárgyalása is kell hogy élénkítsen, kellően megérteni. A 
fentemlített terv ellen az albizottság egyik tagjának kifogása volt 
ő azt így állította össze. 1. Elemi földrajz, mely az alaptényeket 
tárgyalja, 2. leiró földrajz, 3. a mennyiségtani, 4. politikai és 5. ter- 
mészettani földrajz.

A physikai, természetrajzi és földrajzi albizottság egy közös 
gyűlésen Chicagóban azt az óhaját fejezte ki, hogy az egész tan- 
időnek legalább egynegyedrésze jusson a természeti szakoknak. — 
Valamennyi bizottság a tanítás folytonossága mellett nyilatkozott, a 
mennyiben nem tanácsos, hogy egy tantárgynak tanítását valamely 
tanéven át megszakítjuk és valamely következő tanévben az elejtett 
fonalat újból felveszszük. Általános a meggyőződés, hogy azok, kik 
a középiskola bevégeztével az életbe kilépnek, — s ilyen a tanulóknak 
nagyobb része és azok kik azután szakiskolába vagy egyetembe 
lépnek, egyforma tanításban részesüljenek. Elvben tehát az egy
séges középiskola mellett nyilatkoztak. Végre az albizottságok java 
része arról panaszkodik, hogy a tanárok qualificatiója igen-igen sok
szor nagyon gyarló, hogy a tanárképzés kérdése égető kérdés.

Az albizottságok nézeteit az egyetembe lépés alkalmával tartott 
fölvételi vizsgálatról, mint specificus amerikai ügyet, mellőzendőnek 
tartom.

Ha az eddig előadottakra csak röviden pillantunk vissza, 
lehetetlen, hogy ne vegyük észre azon törekvést, hogy a tanulóban 
inkább a képesség fejlesztessék mint a tudás; das Können és kevésbbé 
das Wissen. A latin és görög nyelvben a szövegnek gyors megértésére 
kell törekedni, a reading at sight-re ; a latinban, hogy jól tudjon 
angol szöveget latinra fordítani; a tanulók felesleges nyelvtani theoriák- 
kal ne bíbelődjenek. A mennyiségtanban a biztos, gyors számítás és új 
problémák felvetésében és azok megoldásában való gyakorlottság legyen 
a czél. Még feltűnőbb azon irány a természettanban, vegytanban 
természetrajzban és földrajzban, midőn azt kívánják, hogy a tanuló 
maga tegyen sokoldalú észleleteket, és fejezze ki azokat vagy rajz
ban vagy írásban. A történelemben ne tanulja meg egyszerűen a 
tárgyat, hanem olvasson az összehasonlítás és biztos ítélet czéljából 
többféle munkát, ha lehetséges forrásmunkát; de sőt az utolsó évnek 
feladata, hogy a tanuló egy korszakkal behatóan lehetőleg forrásmüvek 
tanulmányozása alapján foglalkozzék, hogy így történeti érzékét fej- 
leszsze. A fentebbi czélnak elérésére a tanítást lehetőleg szemléltetővé 
kell tenni, a rajzra nagy súly fektetendő. Valamennyi albizottság kellő 
hangsúlyai kiemeli az iskoláknak kellő felszerelését, a tananyag ne 
legyen holt betű.

A tizes bizottság összeállította a heti órák számát, a mint azokat 
az albizottságok megkívánták és azon meggyőződésre jutott, hogy a
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tervet keresztül vinni lehetetlen. Lássuk csak az utolsó évet: latin heti 
ót, görög négy óra, angol öt óra, német négy óra, franczia négy óra, 
trigonometria és magasabb algebra két óra, természettan öt óra, 
anatómia physiologia és hygienia féléven át öt, történet három óra. 
geographiai szakok három ó ra ; összesen 40 heti óra, vagy ha számba 
veszszük, hogy az anatómia stb. csak félévi cursus, marad még mindig 
heti 37 7a- A tizes bizottság összeállított egy óratervet, mely az al
bizottságok kívánalmaihoz lehetőleg hozzá simul, és talán inkább el
fogadható, habár úgy is minden iskolának szabadságában áll, rajta 
tetszés szerint változásokat tenni. A terv a következő :

Secondary School.

T a n t á r g y
Heti órák száma

I II III IV

Latin nyelv............................. 5 4 4 4
Görög n y e lv .......................... — 5 4 4
Angol nyelv............................. 4 4 4 4
Német n ye lv .......................... 5* 4 4 4
Franczia nyelv....................... ó* 5 4 4
Történet**............................... 3 H 3 3
Földrajz.................................. 4 — —
Természeti tudományok*** . — 4 3 4
Algebra, geometria................. 4 4 4 2
Természettan, vegytan**** . . — — 4 4

Összesen . . . | zb . 33 ЗФ 33

Ha jól ismerem az amerikai viszonyokat, úgy tetszik nekem, hogy 
ott szokásos a heti egy szabad nap (szombat); ha ezt tekintetbe 
veszszük, jut még e terv szerint is minden napra 6— 7 tanóra és- 
évenként 40 hét szorgalmi tanulási idő !

(Budapest.) I)r. Lechner László.

* Az első évben a franczia és német közt az egyik választható.
** I. év Olaszország, Spanyolország, Francziaország. II. év Anglia 

1688-ig. III. év Anglia, északam. Áll.-mok IV. Egy korszak és közkormányzat.
*** II. év. Növénytan, állattan, III. év. Astronomia meteorologia,

IV. év. Geológia, physiographia, anatómia, physiologia, hygienia.
**** jij év. Természettan. IV. év. vegytan.
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I S M E R T E T É S E K .

Die gym nasiale Bildung und die sittlich e  Erziehung der 
Jugend von Alethagoras, Gymnasiallehrer. — Braunschweig 0. 
Sallel, 1894, 50 1. — Ára 60 Pf.

Szerzőnknek ezen újabb tanulmánya kiegészítő párja annak, 
melyet e Közlöny 12. számában ismertettem ; mindkettő a mai gymnasiumi 
oktatás hiányainak felderítésével és nem egy köznapiassá vált s el
fogadott előítélet lerombolásával foglalkozik, de míg a múltkori tanul
mány első sorban a gymnasiumi képzés tudományos alapjait bonczolja, 
emez főleg a nevelés szempontjából tárgyalja a kérdést. Amott pl. az 
ókori szerzők, itt a műveikben szereplő hősök és alakok bíráltainak. 
Természetes, hogy e mellett, a közös czélnál fogva mindkét füzet 
tartalma szervi összefüggésben á ll: részben kiegészíti sőt részben fedi 
is egymást.

Három főrészből álló tanulmányának 1. „A classical tanulmányok 
nevelő értéke“ ez. fejezetében azt akarja bizonyítani, hogy a gymnasiumi 
nevelés okozza a német deákszövetkezetekben napirenden levő durva 
kihágásokat, a korai blasirtságot, a csekély élet- és munkakedvet 
és kötelességérzetet, a tanulók öngyilkosságait, stb., mely szomorú 
jelenségek a reál- és a polgári iskolákban jóval kisebb mértékben 
észlelhetők. (! ? A szerk.)

Mindez arra indította a szerzőt, hogy a tárgyra vonatkozó 
frázisokat mellőzve és a megrögzött előítéleteket áttörve, önmagában és 
tárgyilagosan vizsgálja és állapítsa meg a classicismusnak azon értékét, 
mely igazság szerint ma még megilleti. Azon magasztos polezon, 
melyet a classicismus még a múlt század közepén és végén elfoglalt, 
ma már nem tartható meg ; a mai cultura jóval többoldalú és tartalma
sabb, semhogy eszméinek kialakítását még a classicismustól várhatná, 
mely immár nem egyéb egy igen érdemes és fontos phasisnál. További 
egyeduralma komoly veszedelmekkel is jár, mert az ifjúságot s a müveit 
köröket ethikailag elidegeníti a jelentől s annak nagy feladataitól, azon 
erkölcsi világnézettől, melynek középpontja az „ember“, nem pedig 
az ókor egyoldalú „állampolgára“. A jó tanterv titka a különböző 
tantárgyaknak fontosságukhoz mért összefoglalásában á l l : nagyobb súly 
helyezendő tehát a mathematikai és természettudományi szakokra és 
az evangéliumokra, melyeknek végtelen ethikai értékét még a túlradicális 
Victor Hugó is lángszavakkal elismerte (1. Claude Gueux). A szerző 
itt. egy nálunk is figyelmet érdemlő kitérésben, magasabb szempontok
ból foglalkozik a keresztény vallással, a hitoktatással és a hitoktatókkal. 
Gymnasiuraaink — írja —  ókori pogány templomokhoz hasonlítanak, 
melyeket erőszakkal, de siker nélkül akarnak keresztény egyházakká 
átalakítani, mert az ókor és a kereszténység eszmevilága közt tátongó 
óriási űrt évezredek sem lesznek képesek áthidalni.
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A következő: Egy figyelemreméltó javaslat a class, gymnasium 
reformálására ez. fejezetben a szerző Bahnsch danzigi gymn. tanárnak 
egy 1891-ben tartott előadásával ismertet meg, melyben e hírneves 
eláss.-philologus a görög nyelvnek facultativ tanítását javasolja, melyet 
a felsőbb osztályokban a kiválóbb müveknek jó fordításokban való 
olvasása kisérhetne. íme Magyarországon vagyunk! De a míg nálunk 
a történteket már szinte kezdik megbánni, az eszme odakűnn mind 
jobban érlelődik. Bahnsch nyílt beismerése az orthodoxok táborában 
valóságos riadalmat idézett elő s különösen a heidelbergi Uhlig intézett 
ellene, a Humanistisches gymnasiumban támadást, melyre Bahnsch 
kimerítően felelt „Der Streit um den griechischen Unterricht“ (Danzig
1893.) ez. iratában.

Az iskola külső nevelési eszközei a czíme a füzet 3. részének, 
melyben a szerző eredményeit összefoglalja s megelőző iratának ki
egészítéséül (l. annak 51. lapját) a javulás útját és a javítás módját 
röviden előterjeszti.

A mai gymnasium a modern követelmények nagyobb befogadása 
és a class, tanulmányok korlátozása mellett sem lesz teljesen egész
séges, ha nem sikerül belé új szellemet önteni. A gymnasialis 
paedagogia felcserélte a tudomány és műveltség (Wissen und Bildung) 
fogalmait, a minek a tanuló ifjúság adta meg az árát, mert egy hiányos 
s tapógatódzó módszer s egy kíméletet nem ismerő drill segélyével 
minden törekvés az ifjú fejek teletömésére irányult. Kiinduló pontja 
is hamis volt, mert a gyakorlati lélektan mellőzésével, önkényesen 
alkotott eszményi emberekből és viszonyokból indult k i ; az egyén 
egy szűkkeblű, uniformáló casuisticus iskolamorál pólyáiba szorítva, 
az ifjút mindenben óvatosan pórázon vezetve, abban minden önállóságot, 
kezdeményezést és vidám tetterőt eleve kiölt vagy legalább is eltom
pított. Hogy nem helyes úton haladunk, azt, sajnos túlvilágosan és 
kézzelfoghatólag bizonyítják a mai társadalom különböző rétegeiben 
észlelhető kinövések és rendellenes állapotok.

A javulásra, egy jobb állapot létrehozására szerzőnk a követ
kező négy tételt állítja fel: 1. A tanítás egész terjedelmében egy
szerűsítendő : szétforgácsolás helyett természetesség, az anyanyelv 
mint középpont. 2. Az ifjúság kedélye és képzelőereje az eddiginél 
nagyobb ápolásban részesítendő: arra a testi nevelés és játékok, erre 
megfelelő olvasmányok által lehet hatni. 3. Az iskola az összes tanítás 
főczéljául az erkölcsi érzés fejlesztését tekintse s igyekezzék ezen 
irányban az ifjúság kedélyére hatni. 3. minden nevelés és képzés 
végczélja —  mondja Völcker — nem annyira ismeretekben mint 
akarásban és tudásban (Wollen und Können) rejlik: erkölcsi, nemesítő 
behatásokra minden tantárgyban nyílik alkalom, a főerő azonban a 
tanár személyiségében rejlik. 4. A tanároknál még mindig túltengő 
törekvés saját szaktudományuk irányában, egy szolid s a valódi élettel 
vonatkozásban levő általános tudás javára korlátozandó ; a tanár értéke
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nem kizárólag képesítéseinek foka és száma szerint, hanem jellemének 
és paedagogiai rátermettségének figyelembe vételével állapítandó meg: 
benső, szívélyes viszony tanár és tanuló között; tanárság mint kenyér- 
kereset, tanár Isten kegyelméből ; szabályzatok és elöljárók bénító 
hatása utóbbiakra.

Visszatekintve Alethagoras két tanulmányának tartalmára, lehe
tetlen el nem ismerni, hogy a gymnasiumi oktatás s annak egye
düli üdvössége ellen felhozott régi s új érvei és szempontja közt 
vannak figyelemreméltóak. Jóhiszeműségében s a felhozottak alaposságá
ban nincs okunk, sem jogunk kételkedni. Alethagoras class.-philologus, 
ki régebben buzgó, lelkesült és avatott védelmezője volt a classicus 
nyelveknek.

Mégis, ha mint telivér-realista őszinte akarok lenni, be kell 
ismernem, hogy a gymnasiumnak ez az örökös kritizálása, csaknem 
azt mondtam csipkedése, gondolkodóba ejte tt; elvégre is ezen inté
zeteket Alethagoras nálamnál jobban ismeri, de azért a mostani álla
potokért csakis a gymnasiumokat tenni felelőssé, minden baj okát 
rájuk hárítani, én még sem merném. A ki az életben és a társadalom
ban körültekint, velem együtt el fogja ismerni, hogy mindezen bajoknak 
és visszásságoknak még más okaik és forrásaik is vannak. A nevelés 
java része a szülei házat terheli: minők a mai szülök ? Igaz, hogy 
ezek is túlnyomólag a gymnasiumok neveltjei s e végzetes circulust 
csak úgy kerülhetnők ki, ha a nevelést náluk azaz felülről kezdenék. 
Itt vannak még: a társadalmi viszonyok sokfélesége; az irodalom, 
selejtes regényeivel, érzéki apróságaival és az indiscrét napisajtóval: 
a nagyvárosi élet számtalan kétes, sőt megvetendő s könnyen hozzá
férhető élvezetével, sat. Jó nehány éve gyűjtöm a fin de siccle 
paedagogiájálioz az anyagot, mely már eddig is mind mennyiség, mind 
minőség tekintetében oly kétségbeejtő, hogy megírásához nem érzek 
magamban elég erőt. Alethagoras a gymnasiumot olykép szeretné 
reformálni, hogy abban egy egészen új szellem lüktessen : nos, ezt én 
általánosságban az egész társadalomra vonatkoztatom, de megengedem, 
hogy a kiinduló pont, a kezdet, az iskolában keresendő. — Az ismer
tetett tanulmányok külön ajánlása, ezek után, gondolom, felesleges.

kf.

■ E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1895. január 14-én tartott ülése.
Elnök: dr. B e ö th y  Zsolt; jegyző: dr. S z ig e tv á r i  Iván.
Jelen voltak : dr. A le x a n d e r  Bernát, dr. В ек е  Manó, B e r m ü lle r  Ferencz, 

dr. C herven  Fióris. F e s t  Aladár, dr. K á r o ly  György Hugó. M a u r i tz  Rezső. 
M ü lle r  József. M o ln á r  Sándor, dr. N é g y e sy  László, R a jn e r  Ferencz, R e i f  
Jakab, dr. S ze m á k  István, T iber  Ágost, Tornor Ferencz, V a sv á ry  Benő, 
Vámossy Mihály. Volf György.
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Elnök jelenti, hogy az egyesület kérvényét a szolgálati pragmatica 
ügyében a ministeriumban benyújtotta.

Ezzel a közgyűlési határozatok mind végre vannak hajtva.
Főtitkár jelenti a következőket:
1. A múlt választmányi ülésen bejelentett régebbi határozatok közül 

az iskolai botanicai kertre vonatkozólag dr. Szterényi Hugó kijelentette, hogy 
jelenleg a millenniumi kiállítás bizottsága foglalkozik az eszmével, ezért ő 
lemond arról, hogy az egyletben indítson újabb mozgalmat a megvalósításra. 
Fludorovics Zsigmond ellenben újra el fogja készíteni a nemzetiségi vidékek 
tankönyvei ügyében a kormányhoz benyújtandó folyamodványt.

Tudomásul szolgál.
2. Bemutatja a vallás- és közokt. min. értesítését arról, hogy a keres

kedelmi ministerium az egyesületnek a vasúti kedvezményjegyek ügyében 
tett kérését nem teljesítheti.

3. Az egyleti helyiség fölmondására kiküldött bizottság jelentését, mely 
a következő: Minthogy a legközelebbi közgyűlés minden esetre tárgyalni fogja 
az új alapszabályokat, a melyek szerint az egyesület nem fog többé casino- 
helyiséget fentartani és hogy a házbérszerződéssel 1895. november 1-ig 
vagyunk lekötve, a bizottság azt ajánlja, hogy a mostani helyiséget f. évi 
májusban mondjuk fel novemberre. Ez esetben, ha t. i. 10 éven belül történik 
a felmondás, az egyesület kötelezve van átalakítások czímén 275 írt, gáz- 
bevezetés czímén 81 frt 94 kr, összesen 356 frt 94 kr. költség megtérítésére. 
Mivel pedig a szerződés értelmében kötelezve vagyunk, hogy az átalakítások 
megkezdését hat héttel előbb megengedjük, a bizottság javasolja, hogy 
albérlőinknek már augusztus 1-re felmondjunk, hogy így szeptember közepétől 
kezdve az ő helyiségüket használhassuk. Végre a bizottság fölveti azon 
eszmét, hogy nem lehetne-e azután mostani albérlőinkkel (Földrajzi társaság 
és Gyermekbarát egyesület) közösen bérelni egy kisebbszerű egyleti helyiséget.

Elnök megjegyzi, hogy a közokt. kormány jelenleg az Újvilág-utcza és 
Kossuth-Lajos utcza sarkán egy nagyszabású új épületet emeltet, talán 
lehetséges volna abbán igen kedvező feltételek mellett helyiséget kapnunk. 
Ajánlja tehát, hogy a választmány hagyja függőben a döntést, a mi úgysem 
sürgős és hatalmazza fel az elnököt, hogy az ügyet kisérje figyelemmel.

A választmány így határoz, fölkéri az elnököt, a főtitkárt pedig meg
bízza, hogy az áprilisi választmányi ülésen terjeszsze elő újra az ügyet.

4. Végre bemutatja a főtitkár a millenniumi egyetemes tanügyi con
gressus ügyében kiküldött bizottság következő javaslatát:

a) A congressus eszméjéhez elvileg hozzájárul a választmány; hajlandó 
a közgyűlést a congressus idejében tartani és programmját lehető rövidre 
szabni.

V) Kívánja azonban, hogy a cong. lehetőleg a nagy szünidő elején 
legyen és

c) A középiskolai szakosztály programmját egyletünk állapítsa meg.
d) Az egylet képviseletére nézve elégnek tartja azokat, a kik a tiszti

karból és választmányból már úgy is fölvétettek az előkészítő bizottságba, 
hozzájuk adva még Hofer alelnököt és Müller pénztárnokot.

A választmány a bizottság javaslatát elfogadja és értesítés küldésével 
a főtitkárt bízza meg.

Alexander előadja, hogy a millenniumi kiállítás bizottságában egy 
olyan tervvel foglalkoznak, a mely szerint a jövő évben a fővárosi iskolákat 
már május elsején be akarják zárni és csak a rendes időnél később meg
nyitni. Czélja volna ennek az, hogy az iskolákat hoteleknek használhassák. 
Nem tartja szükségesnek fejtegetni, hogy milyen káros volna ez a tanításra.

Többek hozzászólása után a választmány kijelenti: a terv olyan 
hihetetlennek látszik, hogy nem óhajt vele addig foglalkozni, a míg határo
zottabb alakot nem ölt.
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Mauritz Rezső a segélyalap bizottsága nevében bemutat egy folyamod
ványt és 30 frt segélyt javasol.

A válaszmány hozzájárul.
Tiber, a segélyző bizottság jegyzője, előterjeszti jelentését: átvett 

294 frt 28 kr készpénzt, 491 írtról szóló magánkötvényt, két drb 1000 frtos 
vegalekötvényt; a többi értékek: 4500 frt névértékű földhitelintézeti zálog
levél, 320 korona (névértékű) járadék, két drb Tiszai sorsjegy — a Föld
hitelintézetnél vannak letéve. A folyó évben segélyezésre adatott 185 frt, 
bevétel volt. 45 frt a regalekötvények után, marad tehát készpénz löífrt 28 kr.

A választmány a jelentést tudomásul veszi. A magánkötvények kiállítói 
fel fognak szólíttalni tartozásuk törlesztésére.

Müller pénztáros jelentése szerint a pénztár állása 241 frt.
Beöthy Zsolt elnök 10 frtot ajándékoz a segélyalapnak.
Bajner titkár jelenti, hogy folyik a könyvtárrendezés. Az egyesületnek 

járó lapok közűi némelyek albérletije fognak adatni.
A választmány elhatározza, hogy az új ministernél ás államtitkárnál 

tisztelegni fog az egylet tisztikara.
Új tagok : dr, Héjjas Imre, ev. ref. főgymn. tanár Csurgón (aj. Matter 

János), Gsokonay Zsigmond cist. r. főgymn. tanár Pécsett (aj. Barbaries 
Róbert), dr. Gulyás István ev. ref. főgymn. tanár Debreczenben (aj. Kulcsár 
Endre), dr. Oprisa Pál gymn. tanár Brádon (aj. Beöthy Zsolt). Hazslinszky 
Kálmán k. k. gymn. rajztanár Trsztenán (aj. Bortsák Gyula), Szélcy István 
áll. főgymn. tanár Zomborban (aj. Beöthy Zsolt), Szabó Adorján és Horváth 
Balázs premontrei főgymn. tanárok Kassán (aj. dr. Károlyi Gy. Hugó), 
Inczédy Dénes cist. r. főgymn. igazató Pécsett. Zalai Mihály, dr. Ágh Timót, 
Magdics Gáspár, Bitter Illés ugyanott tanárok (aj. Beöthy Zsolt), Elekes 
Károly, Szilágyi Gyula. Fogarasi Béla, Bodrogi János ref. Bethlen-főgymn. 
tanárok Nagy-Enyeden (aj. Váró Ferencz).

Jegyzetté : Szigetvári Iván.

VEGYESEK.
Kinevezések. Kegotevich Arthur dr. fiumei áll. fg. h. t. a fiumei áll. 

fg. r. t. (1895. jan. 12. 56.745. sz.) — Tóth Ferencz dévai áll. fr. r. torna- 
tanító e minőségében való meghagyása mellett a X-ik fizetési osztályba 
(1894. decz. 19. 62.898. sz.).

A fővárosi tanszemélyzet fizetés-ügyében megtörtént az újabb nevezetes 
mozzanat. Hieronymi Károly távozó belügyminister kapuzárás előtt még 
leküldötte válaszát, mely nemcsak érdekelt körökben fakasztott keserűséget, 
hanem méltán feltűnést keltett mindenfelé. A kegyelmes úr ez utolsó tettével 
épen nem alkotott magának szép emléket, mert nemcsak azt mutatta ki, 
hogy a tanügy érdekei iránt fogyatékos az érzéke, a tanügy emberei iránt 
pedig kevés benne a rokonszenv; hanem nevével engedett összekapcsoltatni 
egy fölületes állást, egy igazságtalan intézkedést s egy következetlenséget is. 
Felületes ott, a hol a leirat azt állítja, hogy a tanítók fizetése, Lipcsét kivéve 
Budapesten a legjobb, holott pedig egy kis utána nézéssel meggyőződhetett 
volna, hogy nagyon sok város méltányolja tanítóit fizetés dolgában is hasonlít
hatatlanul jobban, mint Budapest akarja, s hogy Lipcsét ezek közt nem is 
illeti az első hely; igazságtalan abban, hogy csak a tanszemélyzetnél jut 
eszébe a főváros deficzitje, hogy a főváros tisztviselői közt épen csak a tan
személyzettől akarja megvonni a lü^-os quinquenniumot, a mit különben 
általánosíttatni engedett, s hogy egyeseket fizetés-javítás czímén meg akar
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rövidíteni, kevesebbet akarván állásuknak juttatni, mint a mennyit eddig 
fizetés és drágasági pótlék czímén kaptak; végül következetlen abban, hogy 
most olyan kifogásai támadnak, melyek az első visszaküldés idején még nem 
voltak meg s a melyeket most az «újabb tanulmányozás» furcsa ürügyévef 
kíván leplezni. Maga a leirat eléggé ismeretes a napi sajtóból, mely igazság
érzetének jelét adta, mikor egyhangúlag kikelt a ministeri határozat ellen, 
noha épen nem vádolható azzal, hogy különben valami elfogult rokonszenvvel 
s túlzott méltánylattal viseltetnék irántunk. A minister aránylag legkevesebbet 
kíván változtatni a reáliskolai tanárok fizetés-tervezetén. Itt csak a legalsó 
fokozaton akarja leszállítani a fizetést száz írttal, tehát kisebbé (ilüO írtra) 
tenni azt, mint a mekkora a kezdő' fizetés az államnál, nem nézvén, hogy 
a lakbér már úgy is kisebb. No meg aztán az a keserű örömünk lehet, hogy 
átláttunk a szitán, titok-fejtő képességünk bevált: a tanári quinquenniumot 
a minister 120 írtra, a tanítóit 80 írtra akarja leszállítani, itt mitsem akarván 
tudni a százalékos kiszabásról. De valamit megkoczkáztat mégis a következett- 
lenség mentségéül. Azt mondja, más tisztviselő csak három quinquenniumot 
kaphat, a tanárnál a szám nincs korlátozva. Ugyan-ugyan, kegyelmes uram ! 
Hát kegyes figyelmét csakugyan kikerülte volna, hogy más tisztviselő 16 év 
után kap három korpótlékot, a tanár kapja az elsőt а ГЧк esztendőben, a 
harmadikat a 28-ik esztendőben s kapná a negyediket a 33-ik esztedőben, a 
mikor azonban legfölebb ha buzgalomból szolgál, dukálván neki már 3 évvel 
előbb a teljes fizetés nyugdíjul! íme, ilyen erős lábon áll az az egész hires 
leirat, melyről azt is olvastuk, hogy csak a belügyminister neve alatt kellett 
neki kiadódnia, de tulajdonképen a közoktatási ministeriumé az apaság. Ezt 
mi el sehogy sem hihetjük. Nemcsak azért tartjuk ezt lehetetlenségnek, mert 
a hold-utczai palotában a famosus leirattal egyidőben a tanügy emberei egész
ségesebb szellemet tapasztaltak ; hanem már csak azért is, mert ott bizonyára 
ismerik, vagy legalább is kéznél van a világvárosok tanítói fizetéseinek ki
mutatása. Úgy látszik, olyan gyermek ez a leirat, a kinél megtagadni jó az 
apaságot!

A millennáris kiállítás oktatásügyi csarnoka 51.000 frt költséggel fog 
épülni s tervben van, hogy tőszomszédságában botanikai mintakert is létesít- 
tessék. A csarnok, melynek terveit Bierbauer István kir. főmérnök készítette, 
2500 méternégyzet terjedelmű lesz. A tervezett kisdedóvoda és minta-népiskola 
mint külön épületek elmaradnak. Az oktatás-ügynek azonban bő tér fog 
nyílni a történelmi csoportban is, a hol — mint az igaztóság jelzi — külö
nösen érdekesnek Ígérkezik a hazai tanférfiak és tudósok tanulmányaiból 
egybeállítandó sorozat, melyet dr. Hankó Vilmos budai reáliskolai tanár 
állít és gyűjt össze.

A jövő tanév veszedelme volna a fővárosi iskolákban az a terv, melyet 
a kiállítási igazgatóság vetett föl. Azt ajánlja, hogy az összes fővárosi iskolák 
rendeztessenek be a kiállítási saisonra vendégfogadókká. A távolabb esők 
tömeglakásokká, a hol esetleg tíz krajczárért lehetne megszállani; a.központiak 
pedig, mint például a minta-gymnasium, pótolhatnák a középszerű hotelek 
hiányait. Ehhez persze az kellene, hogy a tanévet áprilisban befejezzük s csak 
októberben nyissuk meg újra, a mi féléves szünidőt jelentene s egyszerre két 
tanévet nyomorítana meg. Az eredeti indítvány szóba került egyletünk választ
mányában is, a mint arról az e számban közölt jegyzőkönyv is értesít.

A kassai kör vasárnap, e hó 20-án, délelőtt fog megalakulni s az 
alakuló gyűlésre meghívták egyesületünk elnökét is. Előző nap (szombaton) 
társas-vacsora lesz. Kassán, a felvidéki cultura e nevezetes ősi góczpontján, 
mely egyúttal jövő közgyűlésünk kiszemelt helye is, újabb időben olyan 
meleg érdeklődés és olyan örvendetes élénkség mutatkozik egyleti életünk 
iránt, hogy a kassai kör megalakulását nemcsak őszinte örömmel üdvözöl-
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hetjiik, hanem fontos esemény-számba is kell vennünk. Ottani tagjainknak 
száma, a premontrei gymnasium s az állami főreáliskola, mely állami 
felsőbb leányiskola s polgári iskola tanáraiban az egyleti élet és munkásság 
olyan sok kipróbált erőt találhat, hogy e legújabb körünk munkásságához 
méltán fűzhetünk reményeket.

A miskolczi ref. fögymnasium ügye kormány-segítséggel igen örven
detes lendületet vett. A harmadfélszázados iskola e szerint minden tekintet
ben modern színvonalra fog emelkedhetni. Uj épületére 80 000 frt állam
segélyt kap, az évi segélyt pedig báró Eötvös Loránd minister 15.000 frtra 
emelte azzal a kikötéssel, hogy a tanárok közül négyen 1200 frt, négyen 
1300 frt, egy 1400 frt. egy lfíOO frt, és kettő 1800 frt fizetést kapjon, a lakbér 
pedig 240 frtra emeltessék. A ministeri gondoskodás bálára készti a tanár
ságot, mely e kikötésből reményt merít arra is, hogy az állam nem sokára 
szintén legalább annyira fejleszti a tanári fizetést, a mennyit Miskolcztól 
követel, t. i. a tanárság hatodrészének magadja az 180O frtos fizetési fokot.

Hihetetlen hír Nemcsak Debreczen, hanem a főváros összes tanügyi 
köreiben keltett kínos feltűnést az a hír, melyet a vidéki és fővárosi lapok 
a múlt hét folyamán közöltek Békési Gyula kir. tanácsos, tankerületi főigaz
gatóról. Mi Békésit, a ki hosszú időn át állott a debreczeni ev. ref. fögymnasium 
élén és e középiskolát egy új, s modern korszakba vezette át, a ki mint 
tankerületi főigazgató egyike volt a legtevékenyebbeknek és a tanárok iránt a 
legszívesebbeknek, a ki annyi bizalmi állásban felelt meg a legkifogástala- 
nabbul a hozzá fűzött követelményeknek, képtelennek tartjuk a lapokban 
közölt compromittáló cselekményekre és mindaddig felfüggesztjük ítéletünket, 
míg a ministeriumtól megindítandó, különben önmagától, a főigazgatótól is 
kért hivatalos vizsgálat le nem folyik.

Pályázat. Az újvidéki kir. kath. főgymnasiumnál betöltendő második 
rendes iskolaszolgai állásra (febr. 28.).

NÉVSORA
azon tagoknak, kik 1894. éyi decz. 12-től 1895. január 10-ig tagdijat fizettek :

1882/83-ra: Heckinger István.
18b3/84-re: Heckinger István (1 frtot).
1887/88-ra: Halász Náthán (II. felét).
1888/89-re: Halász Náthán.
1891/92-re: B u d a p e s t i  t a g o k :  5 frtot: Oláh Gyula; 4 frtot 

Róna Zsigmond.
1892/93-ra : B u d a p e s t i  t a g o k :  5 frtot: Gerő Viktor.
4 frtot: dr. Heinrich Gusztáv, Róna Zsigmond.
1893/94-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irto t: Fekete József.
4 frtot: dr. Heinrich Gusztáv, dr. Kondor Gusztáv, dr. König Gyula, 

dr. Scholtz Ágoston.
B) V i d é k i  t a g o k :  Franki István, Kis Ernő, Medreczky István 

(még 1.25). Zoltsák János.
1894/95-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 frtot: Fekete József, 

Morelli Gusztáv.
5 frtot: dr. Hómann Ottó, *dr. Ottó József.

* =  II. felét.
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4 frtot: Boros Rudolf, Gyertyánffv István, dr. Heinrich Gusztáv, 
dr. Kondor Gusztáv, dr, König Gyula, dr. Scholtz Ágost.

R é s z l e t e t  f i z e t t e k :  dr. Schack Béla 2 frt 50 krt, Kemény 
Ferencz 7 frt 20 krt, dr. Szerelemhegyi Tivadar 8 frtot, dr. Fináczy Ernő 7 frt 50krt.

B) V i d é k i  t a g o k ;  Adamis Károly, Albrecht János, Agáczi Norbert, 
Balás Árpád. Balogh Péter (Szolnok), Bartos Fülöp. Benedek Ferencz, Besze 
Mihály. Cselkó József, Cserép Sándor, Csics Gyula, Cs. Papp József, Danielovics 
János, dr Demek Győző (még 130), Dóczi Imre (3.30). Fekete Ipoly, Fésűs 
György. Firbás Nándor, dr. Gerevich Emil, Gergye Lenárt, *Grittner Gyula. 
Gross Leopoldina, dr. Halász Sándor. Havas Miksa, Hettlinger József, Jankovszky 
Demeter, Kirchknopf András, Kutlik Endre, Ivutrucz Rezső (I. felét), Laukó 
Albert, dr. Lúcz Ignácz, Medreczky István (0 75), Mészáros Ferencz. Mittel
mann Nándor. Paal Gyula, Requinvi Géza, Ruby Miroszlav (1.50), Sárhegyi 
Lajos, dr. Sárffy Aladár, Schuller János, Straubert Ödön, Sulcz Endre, 
Szép Rezső, ifj. Tóth István. Udvardy Ignácz, Várkonyi Odiló, dr. Wagner 
Lajos (I. felét), Weinhardt Ferencz, Zsuffa Fausztin.

1895/96-ra: Balogh Péter (Szolnok 0.50). dr. Demek Győző (2.70), 
dr. Gerevich Emil (1 frt), Samu István, dr. Sárffy Aladár (0.50).

E l ő f i z e t t e k :
1893/94-re : nagyenyedi Bethlen-főiskola, Robitsek Zsigmond.
1894/95-re : budapesti Ludovika akadémia, budapesti jószóvári prem. 

r. tanárképző-intézet, budapesti zircz. cist, r. tanárképző, bonyhádi gymna
sium, beszterczebányai kir. kath, főgymnasium, békési ev. ref. gymnasium, 
csik-somlyói kath. főgymnasium, esztergomi szt. Benedekr. székház, egri r. 
kath. főgymnasium, halasi ev. ref. főgymnasium, homonnai polg. és közép
kereskedelmi iskola, Jákobéi Dezső, kúnfélegybázai főgymnasium, lugosi áll. 
főgymnasium, nagykanizsai közs. polg. fiúiskola, nagykárolyi kegyesr. fő
gymnasium, pécsi róm. kath. főgymnasium. sárospataki ev. ref. főiskola 
főkönyvtára, szászvárosi Kun-collegium, szegedi áll. főreáliskola, trsztenai kir. 
kath. gymnasium, Varga Mihály.

1895/96-ra: kalocsai érseki főgymnasium, kisújszállási ref. főgymnasium, 
soproni szt. benedekrendi főgymnasium.

Budapest, 1895. január 10-én,
Müller József, egyesületi pénztáros.

(V. kér. áll. főreáliskola.)

Figyelmeztetés és kérelem.
Pénzküldemények (tagdíjak, előfizetési díjak stb.) az «Orsz. Középiskolai 

Tanáregyesületi Közlöny» kiadóhivatalának czímzendők és küldendők. Az 
alapszabályok 17. pontja szerint a tagok kötelesek az évi tagdíjat, ha 10 frtot 
fizetnek, az összeg felét deczember 31-ig, másik felét április 31-ig, a kik 
pedig 4 frtot fizetnek, az egész összeget deczember 31-ig a pénztárnok kezéhez 
juttatni. Kérem tehát azon t. tagokat, kik e kötelességnek még nem tettek 
eleget, hogy a tagdíjat beküldeni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

* A múlt havi kimutatásból tévesen kimaradt.

Tartalom : Eötvös Loránd b. — Wlassich Gyula. A. B.-tól. — Eltornászo- 
sodás. Posch Árpádtól. — Államsegítség és tanári fizetés. Kardos Albert
tól. — A középiskolák (secondary schools) reformja az amerikai Egyesült- 
Államokban. Dr. Lechner Lászlótól. — Ismertetések-. Alethagoras «Die 
gymnasiale Bildung und die sittliche Erziehung der Jugend, kf.-tői. — 
Egyesületi élet. — Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik 1894. 
decz. 12-től 1895. január 10-ig tagdíjat fizettek. — Figyelmeztetés és 
kérelem.

h OKNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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К ÖZ É PI S KO LAI TAN ARE GYE S ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal
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A MAGYAR TANÁRSÁG GüLTURAl FELADATAI.
Beöthy Zsolt beszéde a kassai kör alakuló gyűlésén.

Szivből köszönve a szívből jött fogadást, melyben tisztelt kar
társaink részesítettek bennünket, engedjék nehány rövid szóval meg
jelölnöm azt az indító okot, a mely e nehány szép órára ide, az önök 
vendégszerető körébe hozott bennünket. Nem lelkesíteni, buzdítani 
jöttünk, mert a kassai lelkes és buzgó tanárságnak erre semmi szük
sége nincs. Sőt épen a kassai tanárság volt az, mely egyesületünk 
■szives meghívásával, tömeges belépésével, e népes körnek megalakítá
sával, először öntött belénk, a központon működőkbe, biztató reményt 
a tanáregyesület új felvirágzása iránt. Inkább csak köszönetét mon
dani jöttünk ezért a buzgóságért s kifejezni azt a meggyőződésünket, 
hogy a vidéki, különösen a helyi körök alakulását, önálló szervez
kedését és működését egész egyesületünkre, sőt tanárságunkra nézve 
mily fontosnak és üdvösnek tartjuk. Jóllehet a központban, a tanár
egyesület választmányában működünk, nem vonakodunk kimondani, 
hogy az az irány, mely új alapszabálytervezetünket jellemzi, ma már 
nem annyira a szemben állott nézetek egyikének győzelméül tűnik föl 
«lőttünk, mint inkább közös érdekeink, közös ügyünk ú.i lendülete, 
új virágzása biztositékának.

A vidék tanárainak az eddigieknél önállóbb s a közre befolyá
sosabb körökbe szervezkedése két olyan erkölcsi tényezőnek erősíté
sére szolgálhat s bizonyára fog is szolgálni, melyeknek erősödésétől, 
gyarapodásától várhatjuk első sorban és legbiztosabban boldogulásun
kat, az egyesületünk által képviselt fontos erkölcsi és anyagi érdekek 
kielégítését, sőt azoknak az eszméknek győzelmét, melyek tanári állá
sunkban vezetőink és lelkesítőink.

A mint minden, külön működésre hivatott szervünkben volta- 
képen az egységes szervezet él, annak az élete lük tet: az autonom 
tanári köröket is a magyar tanárság egységes szervezetének lelke 
fogja áthatni. Ha mint tanárok, szorosabban vett hivatalos teendőinken
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kívül, talán csak egy-két más intézetnek tanáraival találkozunk, 
együtt működünk, foglalkozunk az összes tanárságot illető ügyekkel: 
a kapocs, mely bennünket az összességhez fűz, nem gyöngülni, hanem 
erősödni fog. Nem névleges és esetleges, hanem igazi és állandó lesz. 
A kisebb körökhöz tartozás érzéséből természetesen és szükségszerüleg 
fejlődik ki a nagyobbakkal, a legnagyobbal való összefüggés érzése. 
Az egyháznak nagy, egyetemes és láthatatlan kötelékébe tartozásunk 
tudatát is semmi sem táplálja erősebben, mint a kis gyülekezetekben, 
templomokban való találkozásunk. Meg vagyunk győződve róla, hogy 
a körök is erősiteni fogják mindnyájunknak, a magyar tanárság tag
jainak, összetartozása érzését s ebben az érzésben, rnely a tanár- 
egyesületet létrehozta és fentartja, rejlik az az erőnk, melyre minden
kor szükségünk lesz.

De másfelől a körök bizonyos munkásságra is vannak hivatva. 
E munkásság első sorban kétségkívül a paedagogiának s a tanárság 
hivatalos és társadalmi életének fontos kérdéseire fog kiterjedni. 
Azonban közmíveltségünknek általánosan ismert viszonyai olyanok, 
hogy az említett kérdések tárgyalásával, tisztázásával nem érhet véget, 
ezekben nem szabad kimerülnie. A magyar tanár nehéz, de kiválóan 
szép és fontos feladata, hogy a mívelés munkáját folytassa az iskolán 
túl is, a társadalomban. A tanári körök ennek a munkának is leg
alkalmasabb és leghivatottabb szervezetei. Nekik kell kezdeményezniük, 
vezetniök, sőt végezniük azt a munkát, hogy vidéki városaink közön
ségében a mívelődés ügye iránt való érdeklődés kielégíttessék, fejlesz- 
tessék, ébrentartassék s egész társadalmunk culturális színvonala emel
kedjék. A felolvasások, előadások, tanfolyamok, ismeretterjesztő kirán
dulások, könyvtáralapítások: ennek a nagy czélnak az eszközei, 
melynek szolgálatára az egyes tanárnál többet tehetnek a körök; ha 
buzgón hozzálátnak, valóban többet, mint a mennyit egyelőre elképzel
hetnénk és valamikor megköszönhetnénk nekik. A munka szelleme : 
ez az a második erkölcsi tényező, melynek erősítését a köröktől várjuk 
és várhatjuk.

Az összetartás és munka lelke vezethet csak czélhoz bennünket. 
A tanárságnak ilyen szelleme, ilyen működése az iskolában és az 
iskolán kívül, hozhatja csak el a közmíveltségünk oly fejlődését, melyet 
nemzetünk és a magunk érdekében óhajtunk. Igen is, ismétlem: a 
magunk érdekében is. Mert a tanárság erkölcsi és anyagi java csak 
a közmíveltség emelkedésével emelkedik biztosan és feltartóztathatat
lanul. Ennek a közmíveltségnek pedig mi vagyunk a munkásai. Bár
mily alaposan és meggyőzően mutatjuk is ki méltányos igényeinket, 
föltevésünket mindig követheti csalódás, a míg csak egyesek belátá
sától és míveltségétől függ sorsunk. De a magunk által fejlesztett,, 
teremtett közmíveltség kérés nélkül, készen fogja nekünk megadni 
mindazt, a mi megillet bennünket. Kéréseinket megtagadhatják; de 
hű kitartásunknak és munkánknak el kell hoznia az időt, midőn a
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közmíveltség által sugallott közvélemény fog szót emelni érdekünkben. 
Erre a szóra kell megtanítanunk a társadalmat. A szellem vetése 
olyan, hogy minél több jut belőle a köznek, annál többet arat maga 
a szántóvető is.

Meg vagyok győződve, hogy mindebben nemcsak a mi nézeteinket 
fejeztem ki, hanem önökéit is. Ebben a meggyőződésben még egyszer 
köszönve szivességöket, hosszú és teljes virágzást kívánok a kassai 
körnek.

KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.

A képviselőház csütörtökön, e hó 24-én kezdte meg a köz
oktatási budget tárgyalását, a melynek mindjárt az elején kiváló 
érdeket kölcsönzött, hogy Wlassich Gyula, az új közoktatási minister 
elmondta programm-beszédét. A minister végezvén az egyházpolitikai 
kérdésekkel, melyekben a lelépett kormány elveinek föntartasa mellett 
békülékeny mérsékletet helyezett kilátásba, arra kérte a képviselő
házat, hogy ne annyira az egyházpolitikával, mint inkább a közoktatás 
ügyével foglalkozzék, mert hisz néhány éve az egyházpolitika úgy is 
elnyomta a közoktatási vitát. Aztán maga is hosszan foglalkozott a 
közoktatással. Nem annyira irány-eszméket hangoztatott, mint inkább 
a teendők részletkérdéseire terjeszkedett ki s jelezte álláspontját. A 
közoktatásnak minden ágazatából több fontos kérdést vetett föl.

A népoktatás ágazatánál legelső sorban azt a nyilatkozatot tette, 
hogy a közoktatás államosítását nem tartja időszerűnek, mert arra 
elég pénzünk sincs, meg a felekezeti érzékenységet is kímélnünk kell. 
A népoktatási törvény revízióját azonban szükségesnek tartja s a tervezet 
kidolgozásával már meg is bízott egy szakembert. Vezérelvül csak az 
állameszme biztosítását jelölte ki. Reformálandónak tartja a tanítókép
zést mint országos ügyet, s államosítani kívánja a tanitóképesitést. 
Hézagosnak tartja a tanfelügyelői intézményt, mert a tanfelügyelőnek 
nincs jurisdictiója s nincs elég ideje iskola-látogatásra. A polgári 
iskola helyzete tarthatatlan s egyöntetűen szervezni kell a szakiskolák 
dolgát, melyek közül a kereskedelmi iskolákra már kész terv is van. 
A közoktatási törvény végrehajtását fokozatosan elő kell készíteni. -

A felső oktatásnál a német egyetemi typus barátja. A harmadik 
egyetem kérdését nem tartja időszerű szükségletnek; előbb a budapesti 
és kolozsvári egyetemeket kell ellátnunk, építeni s beruházni kell 
sokat. Az egyetemi tanári állást is emelni kell. Végre gyökeres revízióval 
harmóniába hozni a tanulmányi és vizsga-rendszert. Az akadémiák
nak nem ellensége, de a melyik nem képes fejlődni, nem kár, ha 
elpusztul.

Végül a középiskolai kérdések közül, melyek e Közlöny olvasóit 
első sorban érdeklik, szintén több érdekes nyilatkozatot tett. Beszédének
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ezt a részét az alábbiakban egész terjedelmében közöljük. A fölvetett 
kérdéseknek itt négy csoportja emelkedik ki.

Az egységes középiskola ügye az első. A minister meg van 
győződve, hogy ezé az iskoláé a jövő s hogy partialis reform-intéz
kedéseinkben is mindig ezt kell szem előtt tartanunk —  de a kérdést 
egyelőre elejtendőnek tartja, mert a századvégi eszme-áramlatok még 
nem elég tisztultak arra, hogy a megoldáshoz láthassunk. A tanárság 
bizonyára örömmel hallja ennek kapcsán a ministertől, hogy a tan- 
terv-bolygatásoktól jobb tartózkodni; de azt ezúttal még nem tudja 
meg, hogy milyennek képzeli a minister legalább fóvonásaiban a jövő 
iskoláját, melyet szem előtt kell tartani.

Az időszerű javítások közül a minister három kérdést jelöl meg. 
A túlterhelés ellen administrativ úton remél orvoslást, találhatni. Azt 
hiszi, a baj nem a tantervben, hanem a tanárokban van. Mint olyan 
iskolát, melyben nincs túlterhelés, említi a miuta-gymnasiumot, melynek 
numerus claususát és tanuló-anyagát persze, mint kiváltságos helyzetet, 
irigyel minden más középiskola. Velünk együtt szíves örömest hallja 
bizonyára minden magyar tanár, hogy a minister erősíteni óhajtja 
tantervűnkben a nemzeti elemet, a magyar történelem és irodalom 
tanítása körül. Harmadik pontban a görögpótló tanterv szükséges reform
já t  említette a minister, a miben bátran hivatkozhatott a tanárság 
közvéleményére.

A tanárhiány és tanárképzés kapcsolatos ügyével foglalkozott 
aztán a minister hosszabban. Ő csak partialisnak tudja a tanárhiányt 
s az állami középiskolákat mentnek tudja a veszedelemtől. A harmincz 
új ösztöndíjtól reméli különben, hogy jeles fiatal erőket fogunk meg
nyerhetni a kevéssé kecsegtető tanári pályának. A tanárképzésben a 
szakképzés mai állapotát kifogástalannak tartja, csak a gyakorlati 
képzés reformját jelzi orvoslandónak s erre való a tervbevett inter
natus. Ez a mellett, hogy nyelvi ismereteket adna, hivatva volna a 
művelt modor illemiskolájává is lenni.

Végül a közoktatási tanács sorsáról hallottunk érdekes nyilat
kozatot. Minthogy ő felsége még nem változtatta meg a tanács szervezeti 
szabályzatát s minthogy a ministernek szüksége van a gyakorlat fér- 
fiainak szakvéleményére: a tanácsot reactiválta, de reformálni akarja 
egy összehívandó enquéte alapján s a mai tanács működését annyira 
ideiglenesnek tekinti, hogy elnöki állásait be sem töltötte, csak meg
bízott két tagot a szakosztályok vezetésével. Annyit már most is 
kijelent, hogy a tankönyv-bírálatot okvetlen kiveszi a tanács kezéből, 
de azért gondoskodni fog róla más úton, mert a középiskolai törvény 
kötelességévé teszi az ellenőrzést. Hogy erre nézve elég biztosítékot 
látna-e a kitiltás jogában, arról a minister nem nyilatkozott határozottan, 
de szavaiból az ellenkező érthető.

A vita folyamán a felszólalók közül első nap csak Kiss Albert 
képviselő reflectált tüzetesebben a középiskolai kérdésekre és Polónyi
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Géza kívánta á tandíj leszállítását, meg a középiskolákat megnyittatni 
a nők előtt.

A vita lefolyása következő v o lt:

I. nap, január 24-én.
Dr. Fenyvessy Ferencz rövid előadói beszédet mondott. Hangsúlyozta, 

bogy a mit culturális czélra adunk, soha sem elég. de a költségvetés újabb 
haladást és emelkedést jelez, a mit számadatokkal is kimutatott. Kellene 
több is, de a pénzügyi helyzet nem enged nagyobb áldozatot. Ez a budget 
különben csak mágnestű, mely a hajónak irányt mutat, az előbbrevitel a 
bölcs cultur-politika dolga s ezt a minister fogja fejtegetni, kinek átadja 
a szót.

Dr. Wlassich Gyula minister: T. Ház 1 Az utolsó években a közvéle
ményt egy nagy kérdés foglalkoztatta : az egységes középiskolának kérdése. 
Nincs ezen háznak talán egyetlen tagja sem, a ki a legmelegebb sympathiá- 
val ne üdvözölte volna e tekintetben itt a házban Csáky grófnak magvas 
és meleg fejtegetéseit és én magam is abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy a jövő iskolája okvetlen az egységes középiskola, sőt tovább megyek: 
partialis reformjainkban mindig mind czélt kell követnünk ezt az irányt, de 
azért mégis azt gondolom, bogy a század végének művelődési elemei és 
iránya nem olyan megállapodottak, hogy mi ehhez szabjuk a mai közép
iskolának gyökeres reformját, hogy ezen művelődési elemek és irány mellett 
szakíthassunk a középiskolának mai szervezetével. Méltóztatik tudni, hogy 
a latin nyelv kérdése van ezzel szoros összefüggésben, e nagyon nehéz és 
kényes kérdéssel, s épen azért én ma actualis kérdésnek az egységes közép
iskolát még nem tartom. A középiskola bajainak főforrása nem annyira a 
tanrendszer, melynek ok nélküli bolygatását egyáltalán nem tartom helyes
nek, mert e téren a folytonos fluctuatio egyaránt rossz a tanárnak és a 
tanulónak. De három kérdést mégis érettnek tartok a megoldásra; az egyik 
a túlterhelés kérdése. Én a túlterhelés okát nem annyira a tanrendszerben, 
hanem bizonyos tanárok félreértésében találom, úgy, hogy ez inkább a 
methodica kérdése s ki fáradságot vesz magának megjelenni a közönségesen 
minta-gymnasiumnak nevezett intézet előadásain, a mit én gyakran meg
tettem, látni fogja, hogy bár ott ugyanazon tananyag van. mint egyebütt a 
gymnasiumban; de a módszernél fogva a fiúk mégis jó kedvvel dolgoznak 
és nincsenek túlterhelve. Különös gondot akarok tehát fordítani arra, hogy 
ott. a hol az egyes tanárok túlterhelést idéznek elő, a bajon a főigazgató 
segítsen.

Második czélom : a tanrendben való erősítése a nemzeti elemnek. Nem 
akarom azt bővebben fejtegetni, hisz a t. Ház úgy is tudja, miről van itt 
szó : a magyar történet, a magyar irodalomtörténet stb. oktatásáról.

A harmadik kérdés, mely rendezésre v á r : a görög nyelv helyett 
választható tárgyak tanterve. Ma már a tanterv revisióját minden oldalról 
és pedig szakavatottak részéről sürgetik. Erre nézve végleges megállapodás 
még nincsen, de e kérdést megfontolás tárgyává fogom tenni.

Középiskoláink főbaja a partialis tanárhiány, másodszor a gyakorlati 
tanárképzés elégtelensége. A tanárhiány bizonyos szakokban igen nagy: a 
franczia nyelvre, a német nyelvre és irodalomra alig kapunk tanárokat. De 
az állami és kir. középiskolákban nincs voltaképen tanárhiány. Tanárhiány 
van az autonom felekezeti iskolákban ; nagy tanárhiány van az erdélyi katb. 
status iskoláinál, de legnagyobb hiány van "képesített tanárokban a szerzetes 
rendek iskoláinál. A teendő tehát az lesz, hogy jeles képzettségű fiatal 
embereket nyerjünk a tanári pályának és azokat, a kik megélhetési 
nehézségekkel küzdenek, támogassuk. Igen t. hivatalbeli elődöm e tekintet



ben igen hasznos intézkedést te tt: 30 ösztöndíjat alapított meg öOO írtjával,, 
a mi mindenesetre jelentékenyen elő fogja mozdítani, hogy többen lépjenek 
a tanári pályára.

A tanárképzésnek két oldala van : a szakképzés és a gyakorlati kép
zés. A szakképzés az egyetem philosophiai facultásán történik, a hol a 
hallgatók a bölcsészeti kar kiváló egyéniségeivel érintkezésben lévén, ezek 
seminariumában oktattatnak. A tanárképzés e része ellen, merem mondani, 
kifogást tenni nem lehet. De más a gyakorlati kérdés. Távol áll tó'lem, hogy 
szemrehányást tegyek, de a tanárnak nagyon fontos az általános műveltség, 
a tapintat, a modor. (Ügy van! Úgy van!) az emelkedettség. (Igaz! Úgy 
van !) erre pedig nevelés kell s erre kell súlyt helyezni. (Helyeslés.) És erre 
nézve örömmel jelenthetem, hogy br. Eötvös Loránd igen t. eló'döm meg
tette a kezdeményező lépést egy szabad szellemű internatus felállítása által. 
Úgy értem ezt, hogy nem valami vaskalapos intézményről, hanem bizonyos 
modernebb irányú internatus felállításáról van szó, a hol nyelvi ismereteket 
szerezhetnek s a kölcsönös érintkezés folytán csiszolódhatnak. (Helyeslés.) 
De nem akarom felsorolni azt, hogy mennyi jó eredménye van és lehet egy 
internatusnak. ha az jó kezekbe van letéve. (Igaz! Úgy van!)

T. Ház! Nem tartozik szorosan ide, de általában az egyetemekre 
nézve nekem egy régi kedvencz eszmém van. (Halljuk! Halljuk !) Sokszor 
láttam magam előtt az ifjakat, bizony sokat elsárgult, fonnyadt arczczal és 
én sokszor kérdeztem magamban, hogy vájjon hol töltik el ezek a nap leg
nagyobb részét? Én az internatusokat nagyobb mérvben óhajtanám az 
egyetem mellett felkarolni, és pedig megmondom, még magán-vállalkozás 
útján is helyes volna, ha több ily internatus keletkezhetnék, a hol az 
egyetemi ifjak elhelyezést nyerhetnének. És itt nem gondolok úgynevezett 
jótékonysági intézetekre; hiszen még a vagyonosabbak számára is mennyi 
megnyugvás a szülőnek az. ha egy jó internátusba helyezheti el gyermekét. 
(Igaz ! Igaz !) Az állam azután azt tehetné, hogy a szegényebb sorsúaknak 
bizonyos internatusi helyeket állapítaná meg, s a magán jótékonyság is 
tehetne valamit ily helyeknek megállapítására. (Helyeslés.)

T. Ház! Az országos közoktatási tanácsról szintén szükséges a t. Ház
nak tudomására hoznom azt, hogy a szakkörök az országos közoktatási 
tanács szervezetét hiányosnak és kárhozatosnak tartották s azért ennek 
reformálását sürgették. Magam is úgy vagyok meggyőződve, hogy szervezete, 
a mennyire eddig tájékoztam magamat erről az intézményről, nem felel meg 
azoknak az igényeknek, melyeket a közoktatási tanácshoz fűzünk s hivatal
beli elődöm a közoktatásügyi tanács működését meg is szüntette. De ez 
Ő császári és apostoli királyi Felségének szabályzatán nyugszik, és mivel 
Ö Felsége ezt a szabályzatot meg nem változtatta, én ezt fennálló intéz
ménynek tekintem, s úgy tekintette hivatalbeli elődöm is. S mivel t. Ház 
még eddig nem tudtam a közoktatásügyi tanács helyébe egy más czélszerűbb 
inlézményt tenni és miután nem nélkülözhetem azt, hogy az iskolával eleven 
összeköttetésben álló tanférfiak tanácsával éljek, mert — bármily tisztelettel 
vagyok is az administrativ hivatalnokok munkássága iránt. — az a fődolog, 
hogy a gyakorlati életben működők tanácsát a kormányzatban kikérjük : én 
tehát intézkedtem, hogy a közoktatásügyi tanács működését újra vegye fék 
De hogy jelezzem, mennyire ideiglenesnek tartom én is, enquéte elé akarom 
bocsátani egész szervezetét és ennek eredményétől teszem függővé, hogy 
azután mivel helyettesítsem. Hogy ezt az ideiglenességet mintegy jelezzem, 
nem töltöttem be a két alelnöki állást sem, hanem két tagját bíztam meg 
az ügyek ideiglenes vezetésével.

E tanács nagyon sok fontos dolgot nem fejezett be. így az osztatlan 
népiskola tantervét, a tanító képezdék tantervét, a középiskolai tanári könyv
tárak jegyzékét, a leányiskolák felszerelésének kérdését. Ezeket mind vissza- 
küldöttem a közoktatásügyi tanácshoz további tárgyalás végett.

Egy kérdés van még t. Ház, a tankönyvbiráíat. a melvlyel a tanács
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foglalkozott, s ez az, a miről a szakköröknek egyhangú nézete az, hogy ez 
nem e testület feladata, mert azt egyes kiváló szakférfiak személyes felelős
ség alatt inkább tehetik, mint egy testület s egészen határozottan merem 
mondani, hogy a tankönyvbirálatot ettől a szervezettől okvetlen el fogom 
venni. (Helyeslés.) de arra, hogy teljesen megszűnjék a tankönyvbirálat, a 
mit szintén tekintélyes szakférfiak sürgetnek, azt mondván: ma olyanok 
középiskolai tankönyveink, hogy előzetes censurát gyakorolni nem kell, ma 
csak azt mondhatom, hogy azt nem fogadhatom el, mert nekem az 1883: 
XXX. t.-cz. kötelességemmé teszi a tankönyvek ellenőrzését. (Helyeslés.)

Kiss Albert: Sajnálja, hogy a ház közoktatási bizottsága az idén nem 
tárgyalta a ministeri jelentés kapcsán a budgetet s a képviselők ennélfogva 
a tájékozás hézagait érzik. A minister programmjában nélkülözi az általános 
alapelvet. Trcfort Ágost ministerségét a külsőségek cultiválása jellemezte; 
gr. Csáky Albin az alulról fölfelé haladó intensjv fejlesztést vallotta program
úiul. Most csak a részletekről lehet beszélni. A népiskolák államosításának hive 
maga is, de ez az állami adó 17l/2°/0-ba kerülne s az igen sok. Takarékosabb 
rendszer kellene s akkor lehetne beszélni az államosításról. Szól a tanító- 
hiányról s kívánja, hogy a felekezeti tanító-jelöltek is részesüljenek állami 
segélyben. Fölhívja a figyelmet a nőnevelés kérdéseire s szükségesnek tartja, 
hogy a felsőbb leányiskolák helye biztosíttassák törvényes szervezetben s a 
két felső osztály egészíttessék ki kisdedóvónői vagy tanítónői kurzusokkal.

A középiskolai túlterhelés okát ő a szak-rendszerben látja s ezt az 
atsó négy osztályból ki szeretné küszöbölni. Szerinte a tanárok egy része 
csak tanultat, de nem tanít s nem nevel. Hogy e tapasztalatokat hol szerezte, 
arról megfeledkezett szólani; valamint, hogy az általánosító vádaskodásnál 
sokkal többet nyomnának a concrét esetek, a melyek ellen gyors orvoslást 
lehetne nemcsak kívánni, hanem találni is.

A tanárképzés ügyéről nyilatkozik aztán. Szerinte az egyetemi tanári 
kar túlnyomó nagy részben a tanárképzést nem tartja hivatásának és fel
adatának. De a főbaj még sem ez. Hanem az, hogy a tanárjelöltek ösztön
díja az egyetemhez van kötve. A tanárhiányt különben nagyobbmérvű 
bajnak látja, mint a minister s jobban félti tőle a középiskola jövőjét. A 
budgetet pártja nevében is megszavazza, de a bizalmat a minister tetteitől 
teszi függővé.

Sréter Alfréd : Szintén azon kezdi, hogy a közoktatási bizottság tárgya
lásait sajnosán nélkülözi s megemlíti, hogy a mióta Svarcz Gyula mandátumát 
megsemmisítették, a bizottságnak elnöke sincs. Aztán arról szól, hogy a köz
oktatási tárcza mostohán van dotálva: de mert emelkedést lát, bizalmat 
szavaz. Beszéde további folyamán főleg a népnevelés ügyeivel .foglalkozik 
Elvileg az államosítás mellett van ; a tanítói nyugdíj-alap hátralékait kíméle
tesen be keli hajtani; a törvény-revisióí pedig akkorra hagyni, mikor a felekezeti 
érzékenység majd csökkent s a kedélyek izgalma elült. Középiskolai vonatkozás 
a beszédnek csak egyetlen pontjában volt: a mikor megköszönte a pénzügyi 
bizottságnak, hogy a felekezeti középiskolák államsegélyét fölemelte.

Polónyi Géza : Azon kezdi, hogy e tárcza neutrális terület a pártok közt 
s ő a minister egyéniségében nem lát okot a bizalmatlanságra; a programmját 
pedig «nem várható részletes»-nek mondja. Beszédjének nagyobb fele aztán 
az egyházpolitikával s kath. autonómiával foglalkozott. A közoktatásra térve 
át, azt mondta, hogya programmbeszéd ulán még kevésbbé tudja, hogy a 
minister híve-e az oktatás államosításának, vagy nem. 0 híve. S szerinte 
nemzeti szempontból a népoktatásnál van a legégetőbb baj, legelőször is itt 
kell segíteni, erre kell költeni s nem az egyetemre és középiskolára. A köz
oktatásnak e két magasabb ágazatával nem is foglalkozik, csak két kérdést 
vet föl. A  középiskolában le akarja szállítani a tandíjat s olyanformára 
emlékszik, mintha gróf Csáky Albin minister korában ezt meg is Ígérte volna.



Aztán lelkesen síkra száll a nő-emancipatió ügyéért. Mint socialis kérdést 
veti föl a nőnevelés kérdését s kivánja, hogy a középiskolát nyissuk meg a 
nők előtt. Nem bánja, ha az egyetemi calhedrára egyelőre még nem enged
jük a nőket, mert esetleg még beló'lök is ministerek válhatnának.

II . nap , ja n u á r  25-én.
A vita második napján hat képviselő beszélt, de a középiskola ügyei

vel csak Veres József képviselő foglalkozott. A többi szónok főleg a nép
oktatás ügyéről beszélt. A vitát a következőkben ismertethetjük.

Veres József: Haladást konstatál, de szerinte ebből a kormányt épen; 
nem illeti akkora rész, mint a felekezeteket, melyek sokkal többet költenek 
a közoktatásra, mint az állam. Aztán egyenesen a középiskolákra tér s ha 
hibáztatja is a rendszert, de főleg a tanárságra zúdítja a vádak egész sorát. 
А г untig hangoztatott vádak: a túlterhelésben hibás a rendszer is, a tanár 
is;; a tanárok csak tankönyv-fogyasztó helynek tekintik az iskolát; vissza
élnek a rossz rendszerrel s hatalmukkal; annyira akarják vinni a tanulót 
égves szaktárgyakban mint ők maguk ; sőt olyan feladatokat adnak, a melyeket 
a tanár sem tudna olyan rövid idő alatt megoldani; a tanárok nem nevel
nek ; a tanulók sokat tanulnak, de nem alaposan ; abban a korban, mikor 
lábdázniok kellene. Shakespearet és Schillert fejtegetik ; nagyon sűrű a tan
könyv-változás, a könyvek drágák és terjedelmesek. Sőt azt is vádként 
mondja el, hogy a tanárok versenyeznek, ki tudja a tanulókat többre vinni 
tárgyában. Nem tudjuk, a képviselő úr hol szerezte sötét tapasztalatait, de 
hogy a vádak általánosítására alapja kevés, hogy nem szolgált rá sem a 
tanárság, sem a középiskola: azt mi ludjuk, azt mi a tiszta öntudat biztos
ságával merjük mondani s megvagyunk győződve, hogy ez a fekete színezés 
népszerű lehet azok előtt, kik magát az iskolát nem ismerik, de nem állanak 
meg a tárgyilagos Ítélet előtt. Több figyelmet érdemel a beszédnek az a 
része, mely a középiskola nemzeti szellemének erősítéséről szól. Abban igaza 
Van. hogy több figyelemmel kell lennünk arra, hogy a tősgyökeres magyar- 
vidékek mentül több középiskolát kapjanak s hogy a magyarságnak az az 
izmosodása, melyet a statisztika feltüntet, nem eléggé megbízható. Veres 
József képviselő azonban itt sem tud menekülni a túlzástól. Szerinte nincs 
is, a tanuló honnan tanuljon magyaros beszédet és magyar szellemet Ö ebben 
a tekintetben nemcsak az iskolával elégedetlen, hanem az irodalommal, 
írókkal s társadalommal is. Végül nagyon is fején találja a szöget, mikor az 
orvoslás egyik főtényezőjéül azt kivánja, hogy a tanári s tanítói pálya tétessék, 
vonzóvá s hozassák arányba más pályákkal fizetés dolgában is.

Papp Géza : Kizárólag a népoktatás kérdéseivel foglalkozik. Hosszú 
beszédet mond, megdicséri a ministeri jelentés őszinteségét, de adataiból azt 
is kimutatja, hogy népoktatás-ügyünknek az állameszme és magyarság dol
gában még sok gyöngesége van. Sürgeti a tanító-képzők államosítását, hogy 
tanítókat csak az állam képezhessen; és sürgeti az ellenőrzés hatásosabbá 
tételét a nemzetiségi népiskolákban.

Bánó József: Párt-szempontból bírálja a közoktatás vezetését. Abban, 
hogy a minister oly sok javítani való hibát talál, ő az eddigi kormányzat 
elitélését látja. Számokkal mutatja ki, hogy a közoktatási tárcza legmosio- 
hábbul van dotálva, mert mig a kereskedelmi tárcza budgetje száz millió, 
addig a közoktatásié kilencz millió s még a rendkívüli kiadásokkal együtt is 
csak tizenhárom millió. Figyelmeztet, hogy az új budgetben az emelkedés 
nem is kilencz, csak nyolcz százezer forint, mert hisz százezer forint a leH 
készek javára van fölvéve, tehát nem közoktatási czélra. A népoktatás terén 
a magyarság erősítését és a járási tanfelügyelők intézményét sürgeti. Beszéd
jében középiskolai érdekű csak az a pont, amelyben keményen elitéli Hiero-
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nymi volt belügyminister eljárását a fővárosi tanszemélyzet fizetés-szabályzata 
ügyében.

Prileszky Tádé a következő szónok. Bízik a kormányban és cuitus- 
ministerben. Szintén a népiskolák magyarságát hangoztatja s dicséri a tótság 
ebbeli haladását. Beszédjében legérdekesebb az, hogy fölhívja a ministert : 
ne tartsa magát a budgethez ; ha jó czélra kérnek, adjon még ha nincs is 
pénze; kövesse Trefort példáját s nem akad majd képviselő, a ki meg ne 
szavazná a túlkiadást.

Gróf Zichy Jenő tiltakozott Prileszkynek ez ellen a felfogása ellen, s. 
beszéde folyamán főleg művészeti kérdésekkel és a múzeum dolgával fog
lalkozott.

Végül
Sima Ferencz: beszédének első és nagyobb része egyházpolitikai vonat

kozású. Aztán a népoktatással foglalkozik. Sürgeti az államosítást.

I I I .  nap , ja n u á r  26-ón.
Összesen négyen beszéltek. De csaknem kizárólag a népnevelés ügyé

vel foglalkoztak, a minthogy a vita eddigi folyamát általában is ez a kérdés 
dominálta. A szabadelvű párt vezér-szónoka Pulszky Ágost, a visszalépett 
államtitkár volt, a ki hosszú filozofikus beszédet mondott a népnevelésrői. 
A középiskolák ügyeire csak Kovács Albert terjeszkedett ki, kemény bírála
tot mondván a minister programm-beszédéről. Ő is csak egy specialiter 
középiskolai kérdést érintett: a tanár-jelöltek internalusát s hibáztatta, bogy 
a minister ez intézményt olybá akarja szervezni, mint a melyben a jelöltek 
modort, tapintatot és társadalmi műveltséget tanuljanak. Szólt továbbá a köz
oktatási tanácsról.

A vita folyása a következő volt:
Tuba János: A népnevelésről beszél. Az államosítás hive s a  törvény- 

revisióban legalább azt ki akarja mondatni, hogy a népnevelés állami feladat s 
az állam megengedi ugyan a felekezeteknek az iskola-tartást, de kötelesek az 
állammal egyenlő eljárást követni. Jó volna a tanítóképesítésnél emelni 
a mértéket, de emelni a fizetést is. Egyelőre pedig legyenek a fele
kezeti tanítók is tagjai a megyei tanítótestületeknek. Aztán a felügyeletről 
beszél. A tanfelügyelők nem végezhetik látogatásaikat kellően, mert ez fizikai 
lehetetlenség; a járási tanfelügyelők sokba kerülnének; hát egy-egy kerüiet 
fölé főtanílót kellene alkalmazni. Gondoskodni a tanfelügyelők szakszerű 
képesítéséről. Hogy annyi mulasztás ne legyen, a polgári jogok gyakorlását 
a népiskola végzéséhez kell kötni. Revideálni a tantervet is. Beszéde további 
folyamán a kegyuraság kérdésével foglalkozik.

Madarász Imre: Mindenekelőtt három dolgot konstatál. Hogy tanügyi 
politikánk eddig nem volt; hogy a minister tanügyi politikáját a programm- 
beszédből megítélni nem lehet; s hogy a budget nem elég. Az első okozza, 
hogy annyi a hiány s a javítni való. Hogy 1869 óta haladás van, az termé
szetes ; de ez a haladás még nem elég. A tanítóhiány is nagy baj, de nem 
is lehet máskép, mikor a tanítói fizetés a díjnokinál is kisebb. Revideálni 
kell a tantervet is, mert túlterhelés van s ennek okai : a sokféle tárgy, a 
rossz stílusban írt tankönyvek és a házi feladatok. Hiba az is, hogy a leg
nagyobb munkaidőben akarják a falusi gyermeket ismétlő iskolába kény
szeríteni. Beszédét aztán azzal végzi, hogy gróf Csáky Albin sok bajt föl
ismert, sok czélszerű tervet pendített meg, de nem valósíthatta mind meg; 
báró Eötvös Lorándnak nem volt ideje az alkotásokra. Wlassich Gyula minis
ter pedig, ha a hibákat javítani akarja, nagyobb budgetre lesz szüksége, mert
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a mai arra sem elég, hogy az ország összes (állami, felekezeti s községi) 
iskoláinak padjait a portól tisztán tartsák belőle. Pedig elvész az a nép, 
a mely tudomány nélkül való.

Kovács Albert: Az egyházpolitikát csak érinti. A közoktatásban pedig 
azt a sorrendet akarja követni, melyet a minister követett. A népoktatási 
törvény revízióját ő sürgette elsőnek, de figyelmeztet, hogy 1893-ban törvényt 
alkottunk, mely fölöslegessé teszi, hogy a revízióval siessünk. Abban a tör
vényben az van, hogy ha valamely iskola nem szolgálja híven az állam
eszmét, a minister bezárhatja. Ezt a törvényt meg sem kísérelték végrehaj
tani s az új minister is úgy tesz. mintha nem tudna róla. Vigyázzon a minis
ter, hogy a revízióval el ne rontsa a törvényben azt is, a mi benne jó. 
A népiskolák terén különben sem történt annyi hiba, mint a középiskolában. 
A polgáriskoláról a minister konstatálta, hogy a helyzet tűrhetetlen, de sem 
az okokat nem mondta meg, sem az orvoslás módját. Ö megmondja. A haj 
az, hogy a polgáriskolát elterelték hivatásától s ez ma csak apróbb hiva
talokra gyártja az aspiránsokat. Vissza kell hát adni rendeltetésének s az 
ezzel összefüggő kereskedelmi iskolákat is szakfelügyelet alá vetni, mert a 
tanfelügyelő a maga bölcsészeti képzettségével nem érthet hozzá. Itt a régi 
tanterv még jobb volt mint a mai. Pedig itt fontos a tanterv, mert csak a 
középiskolában s felső oktatásnál igaz, hogy a professor a fő.

A középiskolákra térve, első sorban az internatusról szól. A beszéd
nek ez a passusa így hangzik:

Az internatusok mellett és ellen sokat vitatkoztak már az ahhoz értő 
emberek. Ellenesei azt szokták felhozni, hogy az internatusi nevelés az 
embert félszeggé, a társaságban ügyetlenné, szegletessé teszi. Hívei pedig 
ezen hátrányt nem tagadhatván, azt állítják, hogy az előnyei, t. i. a nagyobb 
tudás, a mely ott elérhető, az olcsóbb megélhetés, a növendékek erkölcsének 
nagyobb védelme és több effélék fölülmúlják azon hátrányait, a melyek két
ségtelenül léteznek. De hogy a t. minister úr az internatusoktól várja az 
ifjaknak általános műveltségben, a tapintatban és modorban való emelkedé
sét és épen ezen czél eléréséért akarja az internatusokat felállítani, ez már 
mégis unicum a paedagogiában. Bizony megírom az angoloknak és elneve
zem ezt a tételt a Bánffy-kabinet paedagogiai készültségének.»

A közoktatási tanácsról az a véleménye, hogy mihelyt olyan ember 
kerül a ministeri székbe, a ki maga is ért a közoktatás ügyéhez, azonnal 
megszünteti a tanácsot. íme b. Eötvös Loránd meg is tette. A minister járjon 
a maga lábán, gondolkodjék a maga fejével s álljon is helyt érette, ne akarja 
a felelősséget a tanácsra hárítani. Végül opportunismussal vádolja a minister!, 
mint a ki nem foglal nyíltan állást, hanem igyekszik engedményeket tenni 
az ellenkező felfogások mindenikének. Ezt látja ő nyilatkozataiban az egy
séges középiskoláról, az akadémiákról, a harmadik egyetemről s a tanári 
fizetésekről. Legvégül pedig szónok a dr. Berzeviczy Albert röpiratát apostro- 
phálja s a papi nevelés államosítását sürgeti

Pulszky Ágost: Hosszú beszédet mond. Elítéli az előtte szólónak éles 
hangját s arra figyelmeztet, hogy a papi nevelés államosítása támasztana 
csak igazi cultur-harczot. A közoktatásra térve, csak a népneveléssel akar 
foglalkozni, mert a közép- és felső oktatás ügyeit meg lehet beszélni a 
részleteknél. Ő azt hiszi, hogy a népoktatási törvény revisiójának keresztül
vitele még hosszú idő kérdése s addig a bajokon administrativ úton kell 
segíteni Részletesen fejtegeti, hogy a népiskolák államosításának nem csak 
financziális akadályai vannak s hogy hiba volna lemondani a felekezetek 
erkölcsi támogatásáról is. Figyelmeztet, hogy az 1893-ik törvény végrehaj
tásának előkészítése megtörtént. Szól a paptanítók intézményéről s ezt szük
ségből megengedhetőnek véli. A népnevelés magasabb fokán azt az elvet 
vallja, hogy számolni kell az áramlatokkal is. A kereskedelmi iskolák tény
leg népszerűek és keresettek. Lehet, hogy csak az önkéntesi jog miatt. De
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itt talán az volna a helyes orvoslás, hogy ugyanilyen joggal felruházott más
fajta szakiskolákra tereljük a közönséget. Például olyan iskolákat csináljunk, 
melyek electro-technikusokat, monteuröket stb, képeznek. Majd a nőnevelés
ről szól. Felhozza a felsó'bb leányiskolák népszerűségét s figyelmeztet, 
hogy másfajta gyakorlatias leányiskolákat is kellene csinálnunk. Végül védel
mébe veszi a budget-et. Szerinte nem igaz, hogy a közoktatási tárczát mos
tohábban dotálnák, mint a többit. Hisz a közoktatás költségeihez sok olyan 
tényező járul hozzá, melynek pénz áldozata a budgetben nem foglaltatik. A 
közoktatásnál nem szabad túlápolni olyan intézményeket, melyek nem felel
nek meg a közszükséglet érzetének. Például a kisdedóvási törvény végre
hajtása is azért lesz lassúbb, mert épen leglelkesebb barátai tették antipati- 
kussá a nemzetiségek előtt. Végül pedig a ministeri jelentést védelmezi s 
adatainak pessimistikus magyarázatával szemben azt mondja, hogy a nép
oktatás főeló'mozdítója a családok, melyekben a népoktatás szükségességéről 
való meggyőződés mélyen be van fészkelve s melyek biztosítják a haladást.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A kassai kör megalakulása.
A kassai kör vasárnap, e bó ‘20-án alakult meg a premontrei fó'gym- 

nasium. az áll. főreáliskola s a felsőbb leányiskola tanárainak általános 
részvétele mellett. A kassai köz. isk. tanárainak régi és általános óhaja 
valósult meg e tényben, midőn a tanáregyesület elnökének a vidéki tanári 
körök megalakulása érdekében intézett lelkes felhívását magáévá tette, hogy 
a felvidék culturájának ezen ősi, traditionalis góczpontján egymással szorosabb 
kapcsolatba lépjenek s egyletté tömörülve fontos missiójuk teljesítésében a 
szorosan vett iskola falain kívül is tágasabb tért hódítsanak ; másrészt, hogy 
a tanáregyesület küszöbön álló reformjainak keresztülviteléhez, a magyar 
tanárság erkölcsi és anyagi érdekei emelését czélzó munkájához erejüket 
összevetve hozzájáruljanak s annak, valamint általában a magyar tanügv 
fejlődését erejükhöz képest elősegítsék.

A kassai tanárság körében általános örömöt keltett a választmány 
azon meleg érdeklődése, hogy alakuló gyűlésükre az egyesület elnöke Beöthy 
Zsolt s szerkesztője Alexander Bernát is megjelentek. Az alakulást megelőző 
estén a két középiskola s felsőbb leányiskola tanárai teljes számban, mint
egy'40-en, a megérkezett vendégek tiszteletére társas vacsorára gyűltek össze, 
hol a tósztok sora természetesen első sorban a budapesti vendégeket s az 
ugyancsak jelenvolt Szieber Ede főigazgatót illették. A kedélyes társaság csak 
a késő éjjeli órákban oszlott széjjel.

Általában a kassaiak mindent elkövettek, hogy kedves s nagyrabecsült 
vendégeik körükben jól érezzék magukat

E hó 20-án, vasárnap délelőtt alakult meg a kassai kör 33 taggal.
A gyűlést annak összehívója, Gerevich Emil főreálisk. igazgató nyitotta 

meg s első sorban Beöthy Zsolt elnököt s Alexander Bernát szerkesztőt 
üdvözölte s köszönetét mondott nekik azon szeretetért, melylyel időt s 
fáradságot nem kiméivé, alakuló gyűlésünkre eljöttek. Majd a jelenvolt 
Szieber Ede főigazgatónak fejezte ki háláját azon odaadásért, melylyel a kör 
alakítására irányuló törekvéseinket támogatta. Beszédje többi folyamán 
rámutatott az egyesület múlt hibáira, melyek attól a tanárság egy részét 
elidegenítették. Szerencsének tartja, hogy a legnagyobb válság között Beöthy 
Zsolt vette kezébe az egyesület vezetését, kinek neve garanezia arra. hogy a 
küszöbön álló reform meg fogja teremni az egyesület életképességét: mert
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kell, hogy azon zászló alá, melyet Beöthy Zsolt kipróbált kezei lobogtatnak, 
lelkesedéssel sorakozzék a magyar tanárság.

Egy egészséges alapokon nyugvó, életképes, erős egyesületre van 
szükségünk, mely híven és odaadással szolgálja a tanárság érdekét minden 
irányban. Soha annyi aktuális kérdés nem dominálta a magyar középiskolai 
tanügyet, mint most. E kérdések megvitatására s megoldására legilletékesebb 
fórum a középiskolai tanárság egyetemét magában foglaló egyesület lehet 
csak. Ezért egy hatalmas egyesület fentartása elsőrendű culturális 
kérdés is.

Vállvetve kell törekedni úgy anyagi, mint társadalmi helyzetünk 
javítására, s mert a tanárság ügye első sorban magának az iskolának is az 
ügye, egyesületi működésünkkel s általa a nemzeti művelődés ügyét szolgálják 
első sorban. Ha a tanárság kezet fog az egész vonalon, s mindegyik vala
mennyiért az összeség az egyesekért vállvetve fog dolgozni, egymást meg
becsülve, egymást támogatva, egymást szeretve, oly erkölcsi erő fog e 
közösségben megnyilatkozni, mely tiszteletet s elismerést biztosít egész 
karunknak.

Ismeri kassai kartársainak nézetét,ismeri kötelességtudásukat s lelkesedé
süket hivatásuk iránt; tudja, hogy kassai collegái örömmel és kitartással veszik 
ki a maguk részét a nemzeti cultura munkájából; tudja, mert tapasztalja, 
hogy a kassai tanárok egyik legdicséretesebb vonása, az igazi meleg collegialitás: 
ezért bízott az egyesület eszméjében. Az ügy érdekében is hálásan köszöni 
kartársainak, hogy meghívására összejönni szívesek voltak s ajánlja a kör 
megalakítását.

Majd Szieber Ede főigazgató üdvözli az egybegyűlteket; örömmel vesz 
tudomást a kassai középiskolai tanárok tömörüléséről s a mennyire ismeri 
azok buzgalmát, bizton hiszi, hogy a kör sikeres működést fog kifejteni.

Beöthy Zsolt szólalt fel ezután, beszédét fent közöljük.
Ezután megválasztattak a kör tisztviselői. Elnök: dr. Gerevich Emil 

főreáliskolai igazgató; alelnök : Szekeress F. Ödön ; Titkár: dr. Peczkó Ernő 
főgymnasiumi tanárok; jegyző: Dietz Lajos főreálisk. tanár.

Gerevich Emil rövid vonásokban előterjeszti s vázolja azon fontosabb 
kérdéseket, melyeknek megvitatása körünk feladata lesz. Közoktatásunk éle
tében alig volt idő, mely gazdagabb volna annak fejlesztését, átalakulását 
ezélzó reformokban. E téren a megoldandó kérdéseknek egész sorozata áll 
előttünk. Az egységes középiskola kérdése, a tanárképzés, nemzeti szempontok 
a nevelésben, a természetrajzi s történelmi kirándulások ügye, görög-pótló 
tanfolyam, a rendkívüli tárgyak tanítása, művészi oktatás, az iskolai hygienia 
a tanárok erkölcsi s társadalmi helyzetének emelése, a tanári fizetések szük
séges javítása, az egyesület segélyalapjának növelése.

Nem kevésbé számos speczialis viszonyainknak megfelelő feladatot 
kell munka-körünkbe belevonni. így első sorban az idei közgyűlés 
Kassán fog megtartatni, körünknek legközelebbi feladata lesz a fogadtatás, 
rendezés előkészületeinek tárgyalása. Továbbá népszerű tudományos előadások 
meghonosítása, melyekkel ha sikerülend a tudományok iránt érdeklődő közön
séget megnyerni, ez úton a segélyalap növelését is remélhetjük. Kívánatos 
volna a kassai műemlékek s történelmi nevezetességű helyeknek szélesebb 
körben való ismertetése, nevezetesen azoknak a Közlönyben való közre- 
bocsáttatása a közgyűlés alkalmával.

Alexander B. javasolja, a felvetett általános jelentőségű kérdések meg
vitatása mellett, a vidéki körök súlyt fektetnének minden a tanári működés 
közvetlen tapasztalásából eredő kérdések tárgyalására, a melyek nagy mérték
ben hozzájárulnának ahhoz, hogy az elméletben alkotott intézményeknek 
a gyakorlatban észlelt hiányait megfigyelve, azok javára értékesítsék.
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A gyűlés elhatározza, hogy az aclualis kérdésekről legközelebb munka- 
programmot készít s ennek alapján fogja azokat megbeszélni.

Elnök azon óhajával, hogy megalakult körünk Kassa tanárságát minél 
szorosabban és maradandóbban egyesítse magába, a gyűlést bezárja.

Dietz Lajos, jegyző.

A már amar os-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör január hó 21-én tartotta rendes havi ülését 

Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. A gyűlésen nagy számmal jelentek 
meg a Kör tagjai s a következő nevezetesebb ügyek tárgy altattak. 1. Elnök 
a Körnek ebben a polgári évben először tartott ülésén melegen üdvözölte a 
tagokat; egészséget, kitartást kívánt nékiek, mert csak így fejthetik ki azt 
a nagy buzgalmat, a melyre különösen itt a végvidéken a magyar tanügy- 
nek szüksége van. Ezután jelentette, hogy míg a Körnek deczember hóban 
kibocsátott felhívására a helybeli testvérintézetek tanárai közül Báthory 
József, Irsa Béla, Martinkovics Iván. Palotai Antal, Tanfi Iván a Kör tag
jaivá lettek, addig N.-Szőllősről még semmi válasz sem érkezett, Beregszász
ból pedig azt a tudósítást küldte az ottani igazgató, hogy sem a m.-szigeti, 
sem más kerületi körhöz nem csatlakozik. 2. Elnök felhívására elhatározta 
a Kör, hogy a legközelebbi felolvasó-estélyt márczius 2-án fogja tartani, a 
melyen Vékony Antal lesz a felolvasó. Az estély rendezésére s programmjá- 
nak egybeállítására bizottság küldetett ki. 3. Elnök felhívására Draskóczi 
Gábor vállalkozott, hogy a februári gyűlésen előadást fog tartani a Köz
oktatási Tanács újjászervezéséről. Vékony Antal, jegyző.

VEGYESEK.

Kinevezések, 'fittel Lajos kaposvári áll. fg. h. t. a lőcsei k. k. fg.-hoz 
Samu István volt győri h. t. pedig a kaposvári áll. fg. r. tanárokká (1895. 
jan. 12. 84. sz.)

Minister! köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a 
Kárpát-egyesület kolozsvári osztályának, dr. hilibi Saller Károly egyetemi 
tanárnak, Vörös Sándor kir. tanácsos, kolos-monostori gazdasági tanintézeti 
igazgatónak, dr. Hám Sándor kolozsvári kath. főgymnasiumi igazgatónak és 
Kuncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgatónak, a kolozsvári kerületi torna
verseny sikerének előmozdításában való szives közreműködésökért s Kolozs
vár város közönségének versenydíjakra tett 100 frtnyi adományáért elismerő 
köszönetét nyilvánította. — Fülöp Alajos nyugalmazott róm. kath. lelkésznek 
azon áldozatkészségéért, melylyel a csiksomlyói róm. kath. főgymnasiummal 
kapcsolatos íinevelő-intézet javára égy 31J00 frtos, az internatus javára pedig 
egy 1000 frlos alapítványt tett, elismerő köszönetét nyilvánította. — Báró 
Hornig Károly veszprémi róm kath. püspöknek azon áldozatkészségéért, 
melylyel a keszthelyi kath. főgymnasium ifjúsági segítő-egyesülete javára 
100 irtot adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította. — Hajdnczky 
József dévai állami főreáliskolai tanárnak azon áldozatkészségéért, melylyel 
az ottani állami főreáliskola tanulói segélyző-egylete részére 100 irtot ado
mányozott, elismerő köszönetét nyilvánította. —- Vén Andrásnénak azon 
áldozatkészségéért, melylyel az erzsébetvárosi áll. gymnasiumi internatus 
részére 69 forintot adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította. — 
dr. Ráczkövy Sámuel székely-udvarhelyi orvosnak azon áldozatkészségéért, 
melylyel az ottani áll. főreáliskola gyógytári alapja javára 50 irtot adomá
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nyozott. elismerő köszönetét nyilvánította. — Weinberger Albert ungvári 
lakos azon áldozatkészségéért, melylyel az ottani kir. fó'gymnasium szegény 
tanulóinak téli ruházattal való ellátására 50 irtot adományozott, elismerő 
köszönetét nyilvánította.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a
hajdúnánási ev. ref. gymnasium ötödik és hatodik osztályainak a nyilvános
ságot az 1894/95-ik tanévre is megadta. (53.756/94. sz.)

A debreczeni tanári kör ügyében indított mozgalom, melyről f. évi 
15. számunkban emlékeztünk meg, csakhamar sikerre vezetett. A felhívásfa 
oly nagy számmal jelentkeztek tagok, úgy az ev. ref. főgymnasium és a 
kegyesrendi algvmnasium, mint az állami fó'reáliskola köréből hogy f. hó 
26-ára már összehívható volt az alakuló értekezlet. A kör mindjárt kerületi 
kör formájában alakul meg és bizonyára rövid idő alatt többet is hallat 
magáról. Az alakuló gyűlés lefolyásáról legközelebbi számunk bővebb tudó
sítást fog közölni, addig is a legnagyobb örömmel üdvözöljük debreczeni 
tagtársainkat és a legeredményesebb működést kívánjuk új alkotásuk körében.

Klamarik-album. A dr. Klamarik János ministeri tanácsos negyveriéves 
jubilaeumának, melyet az ország tanársága oly impozáns egyérzelműséggel 
ült meg a tavaszszal, megvan immár az irodalmi emléke is. Most jelent 
meg az az «Emlékkönyv», melyet abból az alkalomból terveztek s adtak ki 
tisztelői. Jócskán késett ugyan, de a tíz és fél ívre terjedő könyv, melyet 
az Eggenberger-féle könyvkereskedés csínnal állított ki. az alkalmiság 
határán túl is megtartja kiváló érdekességét, mert egy munkás életnek 
fejlődő múltjára vet érdekes világot. A könyv élén dr. Klamarik Jánosnak 
élethű arczképét találjuk az ő jellegzetes aláírásával; utána pedig dr. Várady 
Antalnak lendületes alkalmi költeményét, «A szántóvető»-t, mely a jubilans 
ünnepélynek egyik ékessége volt. A hazai közélet és tanügy öt kitűnőségének : 
gróf Csáky Albinnak, dr. Berzeviczy Albertnek, Szász Károlynak. Fehér 
Ipolynak és dr. Fenyvessy Ferencznek emléksorai adóznak elismeréssel a 
jelennek; a többi czikkek mind a múlttal foglalkoznak, egy-egy mosaik- 
darabjáúl kívánván szolgálni az életrajznak. Berzeviczy Albert azzal fejezi 
be emléksorait, hogy : «A Klamarik neve elválaszthatatlan lesz középiskoláink 
amaz újabb föllendülésének korszakától, mely a középiskolai törvénynyel 
veszi kezdetét». Fehér Ipoly főapát pedig úgy jellemzi Klamarikot, hogy : 
«Nála az oktatásügy szolgálata psychologiai szükséglet, mely lényéből fakad, 
ettől elválaszthatatlan; elem, melyen kívül nem élhet». Az életrajzi emléke
zések sorát K. D. nyitja meg s czikkéből megtudjuk, hogy a 16 éves Klamarik 
János a szabadságharcz honvédtisztjének készült, lelkesen tanulván azon a 
katonai tanfolyamon, melyet 1848-ban az egyetemen azért nyitottak, hogy 
öt hónap alatt tiszteket képezzen ; de hogy aztán gyöngének Ítélték őt s nem 
fogadták be honvédnek. Félegyházi, pécsi, bajai és székelyudvarhelyi tanári 
működésének adatait Inczédy Dénes, Czirfusz Ferencz és Gyertyánffy István 
közük. S aztán következik egy pompásan írt emlékezés Szarvas Gábor 
zamatos tollából. «Három tanács» a czíme s azt mondja el, hogy ő Klamarik 
tanácsára lett tanárrá; rá hallgatott, mikor szakot választott; s tőle vette 
az első impulsust arra a nyelvészeti tanulmányra, melylyel az akadémia 
figyelmét is magára vonta. De ez emlékezései kapcsán érdekesen jellemzi 
Klamarik Jánost, a bajai tanárt, kinek sok bajt szerzett a magyarsága s a 
kit а «к. к. Serbisch-ßanater Statthalterei» egy ukáza 186U-ban Kolmár 
Józseffel együtt «politikai magukviselete miatt» állásától elmozdított. Klamarik 
beszterczebányai tanári, igazgatói s főigazgatói működését dr. Wagner Lajos, 
dr. Kárpáty Károly. Schröder Károly, Dortsák Gyula, dr. Gerevich Emil 
méltatják. Majd a ministeriumban töltött évek munkássága van jellemezve. 
Téglás Gábor azt írja le, mit köszönhet Déva Klamariknak, Heinrich Gusz-
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táv pedig Klamariknak a közoktatási tanácsban végzett munkásságát mél
tatja. A hetedik ívet Közlönyünk régi évfolyamaiból vett szemelvények töltik 
be, annak feltüntetéséül, hogy Klamarik mennyi jóindulattal viseltetett min
dig egyletünk iránt. Következik Klamarik irodalmi munkásságának reper
tóriuma s méltatása. Kilencz értekezés, négy tankönyv, két önálló munka ez. 
Végül a jubiláris ünnepély actái s az ott mondott beszédek zárják be a 
kötetet, melyben Klamarik János majdani életírója sok becses adatot talál 
összegyűjtve. Az érdekes és tanulságos munkát melegen ajánljuk a magyar 
tanárság figyelmébe.

Három gymnasiumi tanszék van üresedésben az erdélyi ref. egyház- 
kerületben. Kettő S zé k e ly -U d va rh e lye n , egy pedig Z ila h o n . A pályázat határ
ideje február 20. Székely-Udvarhelyen az egyik tanszékre magyar német 
nyelvi tanár kell s ilyet aligha kapnak, mert a pályázat már több ízben is 
meddő maradt; a másik tanszék pedig, mely Szakács Mózes halálával ürült 
meg, classica-philologiai. A fizetés olyan, mint az államnál, csakhogy a 
qumquenniumok száma nem terjed háromnál többre. Zilahon dr. Petri 
Mór helyét kell betölteni, magyar-latin képesítéssel.

A ref. egyházkeriileti főfelügyelő intézménye a tiszántúli egyházkerület
ben újévvel lépett életbe. A megválasztott főfelügyelő: Jo ó  István ekkor 
foglalta el állását. Az «Utasítás», melynek tervezete oly élénk polémiára 
adott okot, még nem vált ténynyé. a mennyiben még revisio alatt van.

Félszázados jubilaeum. A felső -lövő i középiskola, mely csak újabban 
vált szét külön igazgatású gymnasiummá és reáliskolává, félszázados jubi- 
laeumra készül. E tanév végén tartják meg, együtt a tanítóképzővel. A hár
mas iskola hazafias feladatot teljesít az exponált vidéken, de anyagi zavarokkal 
küzd. Most a jubilaeum alkalmából tehát gyűjtő-bizottság is alakult.

Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. B a la s sa  József közreműködésé
vel írja S im o n y i  Zsigmond. I. kötet: M a g y a r  h a n g ta n  és a la k ta n .  írták B a la s sa } .  
és S im o n y i  Zs. A m. t. Akadémiától Lukács Krisztina-díjjal jutalmazott munka. 
A Magyar Hangtan és Alaktan pályázatra készült, melyet a m. t. Akadémia 
tűzött ki s a bírálók hivatalos jelentésükben úgy nyilatkoztak, hogy «szerzője 
teljesen otthonos a tárgyban, a nyelvtudomány módszerét, a történetit és 
összebasonlítót. a régi és új magyar nyelvet, az irodalomét és népét egy
aránt tökéletesen ismeri, valamint az összes nyelvészeti forrásmunkákban 
nagy mértékben jártas». A hangtan főleg az egyes hangok történetét adja 
elő részletesen. Az alaktan pedig a következő szakaszokra oszlik : a szótők, 
az összetétel, az igeképzés, a névszóképzés, az igeragozás, a névragozás. 
Ezt a kötetet, mely magában is önálló munka, követi nemsokára még kettő 
a következő tartalommal: jelentéstan (a szók és szófajok jelentése, a syno- 
nymika alapvonalai), mondattan (a mondatok fajai, mondatrészek, szórend, 
az összetett mondatok). Azt hiszszük, hogy ilyen munka szükségét nemcsak 
intézeteink és tanáraink érzik, hanem sokan a nagyobb művelt közönség 
köréből is. s e hit bátorít bennünket arra, hogy a munka mielőbbi meg- 
jelenhetése érdekében a közönséghez forduljunk. Az Akadémia Nyelvtudo
mányi Osztálya maga is óhajtván e munka haladéktalan megjelenését és 
szélesebb körökben való elterjedését, azzal a kéréssel fordult hozzánk, nyit
nánk aláírást Simonyi Zsigmond Tüzetes Magyar Nyelvtanának I. kötetére, 
a mint ezt a megelőző években Anonymus, Werbőczy, A régi magyar Nyelv
emlékek stb. kiadásakor sikerrel tettük. Felkérjük tehát az érdeklődőket, 
szíveskedjenek aláírási nyilatkozatukat legkésőbb f .  évi m á rc z iu s  végéig  
hozzánk beküldeni, hogy a nyomtatandó példányok száma felől magunkat 
tájékozhassuk. E kötet f. évi szeptember elején jelenik meg; terjedelme
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mintegy 40 ív fog lenni. Ára az aláírók részére 4 frt (bekötve 4 frt 50 kr.).; 
bolti ára pedig 6 frt lesz. A M. Tud. Akadémia Főtitkári Hivatala.

Pályázat. A budapesti m. kir. tudomány-egyetemen az oklevél és czímer- 
tan tanszéke betöltendő, melyre ezennel pályázat hirdettetik. Az oklevél- és 
czímertan tanszékével, ha arra rendes tanár neveztetik ki, évi 30ö0 frt 
fizetés, 600 frt lakáspénz és 800 frt ötödéves pótlék ; ha pedig rendkívüli 
tanárral töltetik be, 2000 frt fizetés, 400 frt lakpénz és 200 frt ötödéves 
pótlék jár. Felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy keresztlevclökkel, 
illetőleg születési bizonyítványukkal, életrajzukkal, irodalmi munkáik mellék
lésével, tanári képesítésökről és erkölcsi viseletökről szóló bizonyítványokkal 
fölszerelt folyamodványaikat, melyben kijelentendő a szándék, hogy rendkívüli 
tanárrá is kivánnak-e kineveztetni, 1895. évi február hó 20-ig a budapesti 
magyar kir. tudomány-egyetem bölcsészeti karának dékáni hivatalában és 
pedig, ha jelenleg alkalmazásban vannak, elöljáróságuk útján nyújtsák be

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

Hornyánszky Gyula dr. A classica-philologia mint történetírás. Történet
bölcseleti értekezés, Budapest, 1895.

Beöthy Zsolt. A magyar irodalom története. Képes díszmunka a művelt 
közönség számára. 29. füzet.

A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. Athenaeum.
8. füzet.

A magyar nemzet története. Szalag—Baróti-ió\. Lampel R. (Wodianer F. 
és fiai.) 6. füzet.

Verne Gyula összes munkái. Franklin-Társulat. 2. füzet.
Erdélyi Múzeum. XII. köt. 1. füzet. Szerk. Dr. Szádeczlcy Lajos.
Or. Steinberger Ferencz. A nőnevelés és a nőkérriés. Beszéd a szat

mári k. polg. és felsőbb leányisk. tanítóképzőnek megnyitására. Ára 30 kr. 
Szatmár.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. Magyarország. IV. k.
10. füzet.

Asztalos József. Az ékítményezés és színezés kézikönyve. Ára 2 korona. 
Sümeg. 1894

Holub M. és Köpesdy S. Latin-magyar kézi szótár a középiskolák szá
mára Budapest. 1895. Ára 2 frt 40 kr. Lauffer Vilmos.

S z in n y e i J ó z s e f . Magyar írók élete és munkái. 29. füzet.
Borbély György. A székelyek Erdélyben. Hősköltemény három énekben, 

irta Aranyosrákosi Székely Sándor. Bővített első külön kiadás. Torda. 
Ára 20 kr.

Antal Géza. Fichte I. G. és az ethicismus az újabb vallásbölcsészetben. 
Székfoglaló értekezés. Pápa.

Tanulók Lapja. A középisk. ifjúság számára. Szerk. dr. Rupp Kornél.
11. évf. 2. sz.

Tartalom: A magyar tanárság culturai feladatai. Beöthy Zsolt beszéde.— Köz
oktatási budget-vita. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Irodalmi értesítő.
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VII. kér. E rzsébet-köriit 9—11. Alexander Bei* l l á t  V. kér. állam i főreáliskola.

KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.

A képviselőház csaknem egyhangúlag elfogadta a költségvetést a 
részletes tárgyalás alapjául. A vita épen egy hétig tartott. Széles mederben 
indult, s élénken folyt tovább. Mind végig a népoktatás dominált, a mi a 
nemzetiségi kérdések mai állása mellett talán természetes is, mert hisz 
kétségtelenül a népoktatás helyes szervezésére s vezetésére vár leginkább s 
első sorban az a nagy feladat, hogy a néprétegek zömében erősítse a nem
zeti állam-eszmét.

De azért sok érdekes nyilatkozat történt a középoktatás életbevágó 
fontos kérdéseiről is. S ha e téren kevésbbé is hallottunk új eszméket még 
csak meg is pendíteni s ha ismétlődnek is a vádak, melyek azt bizonyítják, 
hogy mindinkább divattá válik iskoláinkat s munkánkat hallomás vagy fel
színes ismeret alapján elítélni: maga a vita egésze mégis több megnyugvást 
szerez nekünk, mint keserűséget; mert legalább annak jelét látjuk, hogy 
foglalkozni kezdenek velünk s tudjuk, hogy ha ezt illő komolysággal foly
tatni akarják, végre is keresniük kell a létező vagy képzelt bajok orvoslását 
.a középiskola alaposabb megismerése alapján.

A vita folyását a következőkben ismertetjük.

IV. nap, január 28-án.
Hétfőn, a vita negyedik napján, összesen öt beszédet hallottunk, 

ütolsónak Wlassich Gyula ministernek második felszólalását, a mely azonban 
csak az egyházpolitika ügyeit kívánta megvilágítani s nem terjeszkedett ki 
a közoktatásra. Előtte négyen beszéltek s a mi beszédükben középiskolai 
vonatkozás volt. az alábbiakban bőven ismertetjük a hiteles gyorsírói föl
jegyzések alapján. E nap szónokai közűi ketten foglalkoztak a mi ügyünk
kel : Sághy Gyula, az egyetem tudós jogtanára, a ki azonban aligha vallja 
a német bölcsész híres mondását, hogy «Genialität ist die höchste Objek
tivität., mert a középiskolai eredmény hézagait ugyancsak túlozva festi; és 
Okolicsányi László, ki az egyseges középiskolát actualisnak tudja s a vidéki 
gymnasiumok mellett internatusokat szervezne. Kämmerer Ernő attól tart, 
hogy a görög-pótló cursus tanterv-revisiójánál a rajz áldozatul eshetnék a 
nyelvi tanításnak s hogy nem sokra becsüli a philologusokat, azt kaeska- 
ringós mondattal jelezte. A negyedik szónok: Hock János pedig kilátásba

(írsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 25
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helyezte, hogy a részletes tárgyalás során fog beszélni a középiskola kér
déseiről.

A vita folyása a következő volt:
; 1 Sághy Gyula: Azon kezdi, hogy a ministernek nem tetteivel, csak

prbgrámmbeszédével lehet foglalkozni. Elismeri, hogy a minister a rendel
kezésre álló néhány nap alatt teljes buzgalommal törekedett magát infor- 
máltatni tárczájának összes ügyeiről. Aztán a kath. autonómia és congrua 
kérdéseivel foglalkozik. A közoktatásra térve át, hangsúlyozza, hogy itt a 
nemzeti jelleg kell, hogy a legfőbb irányeszme legyen. E szerint kell alakulnia 
mindennek. De a legjobb rendszer sem ér semmit, ha a tanerők nem lelkes 
apostolai a nemzeti eszmének. Tegyük tehát a tanerőknek anyagi és társa
dalmi positióját olyanná, hogy a pálya vonzerőt gyakorolhasson. S ezt leg
alább meg kell kezdeni azzal, hogy a tanítói fizetés minimumát emeljük 
40.J frtra. Szükséges a népoktatási törvény revisiója is. Az államosítás nem 
okvetetlen szükség az egész vonalon, de a mely iskola nem szolgálja híven 
az állameszmét, azt azonnal államosítani kell. Megszívlelendő dolgokat mond 
továbbá arról is, hogy az elemi iskolában sok olyat tanítanak, a mi ott nem 
szükséges, ellenben a gyakorlati ismeretek hiányzanak a tantervből.

'' 'A ’középiskolára térve át, a testi nevelés nagyobb gondozását ajánlja. 
A túltérhélés haján szerinte a tananyag kevesbítésével is lehetne segíteni, 
mert! a mai középiskola egyes tudománykörökben nagyon a részletek tagla
lásába bocsátkozik. Például hozza fel a latin nyelvet, melyben az ő tapasz
talása. szerint a nyolcz évi tanításnak semmi eredménye sincs. Egyetemi 
tanári tapasztalataiból hivatkozik arra, hogy a tanulók milyen kezdetleges 
hibákat ejtenek a jogi kifejezések fordításában. Részünkről azonban úgy 
vagyunk meggyőződve, hogy a tudós tanár úr túlzásba esik, mikor a «kitün
tetéssel érettségizett» ifjakat is azzal vádolja, hogy még csak érzékük sincs 
a latin nyelv iránt. S nagyon kételkedünk abban is, hogy többet érnénk, ha 
csak azt tiiznők ki czélul, hogy a gymnasiumi cursus végén ifjaink Cornelius 
Nepost s a legjobbak Liviust vagy legfölebb Cicerót megértsék! Sághy Gyula 
tanár úr különben úgy tudja, hogy a középiskola teljesen elhanyagolja a 
nevelést, a mi talán szintén igen sötét színezés. Szerinte «az egész gymnasialis 
rendszer csak arra van berendezve, hogy a mennyire lehetséges, tölcséren 
töltessék meg az ifjak agya az ismeretek egy bizonyos mennyiségével. Mikor 
az ifjú ágy a sok bevehetetlen sublimatumoktól megundorodva felkerül a 
felsőbb iskolákba, nemcsak tanulási kedvét, de fogékonyságát és tanulási 
képességét is teljesen elveszti. És ez onnan van, mert a mai rendszerben 
nem lehet meg magában az oktatásban az igazi élet, az igazi szellem, a 
mely megkapjon és magával ragadjon s így fejleszsze könnyedén, megeről
tetés nélkül a szellemi tehetségeket, ébrentartva az érdeklődést. Nincs 
meg a mai rendszerben a lehetősége sem annak úgy szólván, hogy a kedély 
s a jellem az ész művelődésével arányosan fejlesztessék s képeztessék ; oly 
rendkívüli, egyes, ritkán előforduló kivételektől eltekintve, kiknek egyéni 
kedélyük, jellemük s szellemük annyira imponáló, hogy azt képesek mint
egy belehelni egyéniségük kiválóságánál fogva tanítványaikba, kiket azért 
tanítványaik maguk a követendő ideál piedestáljára emelnek. S bár minden
kinek, a ki a tanpályán működik, egész tehetségével erre kell törekednie, 
mégis hiába törekszik, mert ha a rendszer békóba veri és szűk korlátok 
közé szorítja tevékenysége irányát, ez a kihatása az ifjúságra egyáltalában 
nem lehet».

Majd így folytatja: «De hát, t. Ház és t. minister úr, természetes, 
hogy nem lehet elég, mint már előrebocsátottam, magának a rendszernek 
átalakítása, hanem igenis gondoskodni kell kiváló tanerők megnyeréséről és 
a megfelelő tanárképzésről. És én elismerem azt is, hogy itt egy nehéz fel
adattal állunk szemben, mert oda kell annak a középiskolai tanárnak anyagi 
és társadalmi positióját emelni, mint más vonatkozásban azt a t. minister úr



is .jelezte, ho g y  ők  a  ta n á r i  p á ly á n  m eg m a ra d va  is, és a n n a k  szen te lve  egésd 
é le tü ke t, a zo n  tá rsa d a lm i és a n y a g i  H elyzetbe -ju thassanak , m in ő t h ason ló  
k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt és tehetség m e lle tt m á s p á ly á n  e lé rn iö k  lehelne. Méltóz- 
tassanak megengedni, ha akadnak is kivételes esetek, mikor rendkívüli, 
kiváló egyéniségek, kiket hivatásuk és hajlamuk oly ellenállhatatlan erővel 
ragad meg, hogy képesek mindenről lemondani, hogy hivatásuknak élhes
senek: mégis számolnunk kell e tekintetben is az emberi gyengeséggel és 
természettel, mert az emberi természetben és a társadalom mai szervezeté
ben rejlik annak oka, hogy a ki az (ismeretek bizonyos fokát elsajátította, 
ambitióval is bír, és ha látja, hogy ezt azon a pályán, melyre hivatása 
vonza, ki nem elégítheti, el nem érheti, akkor más pályára fog menni, á 
hol magasabbra emelkedik, a mi elkedvetlenítőleg hat vissza a tanpályán 
megmaradottakra is. Oda kell tehát törekedni, hogy a társadalom legkiválóbb 
elemei legyenek megnyerhetők erre a pályára s azok kellőleg kiképez- 
tessenek jövendő hivatásukra és nem bánom, ha, mint a t. minister úr jelezte, 
akár internatusokban is —, mert ha kellő vezetéssel bírnak az internatusok, 
akkor ezek útján is elérhetjük a tanerők megfelelő nevelését és kiképzését.»

A  fe lső  o k ta tá s  ügyében a harmadik egyetem mellett száll síkra. Azt 
mondja, hogy két egyetemünk hiányaival nem lehet a harmadik ellen érvel
nünk. Ha annak idején így gondolkodtak volna, ma a kolozsvári egyetem 
sem volna meg. Dicséri B e r ze v ic z y  Albert röpiratát és sajnálja, hogy az 
eszméket nem akkor hirdette, mikor államtitkári állásában befolyást is 
gyakorolhatott volna a megvalósításra. Végül sürgeti, hogy a központi egyetem 
építkezéseit fejezzük be a millenniumig, s hogy a jogi facultáson új tan
székek szerveztessenek.

Kämmerer Ernő: A képzőművészet érdekében szól. Kiszínezi, hogy 
mily nagyot haladtunk két. évtized alatt a festészetben, de ezzel nem tartott 
lépést a műpártolás. A javulást attól várja, hogy teremtsünk műipart. Fődolog 
tehát, hogy úgy az elemi, mint a középiskolában intensivebbé tegyük a rajz
tanítást. S itt aztán a következő érdekes nyilatkozatot teszi : «És engedje meg 
a t. minister úr, hogy figyelmét felhívjuk az úgynevezett görög-pótló tan
folyamra. Ne engedje meg, hogy néhány a grammatica formalismusában meg
csontosodott philologus képes legyen ellenirányú működésével ezen egyik 
igazán nagy és lényeges reformunk hatását paralysalni». Majd a kereskedelmi 
és ipari szakoktatás fejlesztését sürgeti. Végül addig, míg művészeti viszonyaink 
javulnak, azt kivánja, hogy a festészeti mester-iskolába csak a leghivatottabba- 
kat engedjük ; a női festészeti tanfolyamot szüntessük meg.

Qkolicsányi László: A minister programmbeszédében annyi a gondolat 
és terv, hogy megvalósításukra egy emberélet sem elég. Ő néhány olyan fontos 
kérdést akar említeni, a melyek abból a beszédből mégis kimaradtak. Örvend 
a népiskolai törvény revisiójának s annak, hogy a tervezetet előzetesen a 
nyilvánosság bírálata alá bocsátják. A maga részéről okvetlen kivánja a 
falusi és városi iskolák megkülönböztetését. Ha már országosan nem lehet, 
legalább egyes iskolák államosítását kivánja s okvetlen szükségnek tartja a 
tanfelügyelők nagymérvű szaporítását és a tanítói fizetés javítását. Constatálja, 
hogy báró E ö tv ö s  Lorándnak, ha programmját nem is hallottuk, de intéz
kedéseiből látjuk, hogy érzéke volt a tanügv bajai iránt. Aztán vázolja a 
tanítók nyugdíj-sérelmeit.

A  k ö zé p isko lá k  ügyében a következőket mondta: «Áttérek egy más, 
szintén nagyon fontos kérdésre, a középiskolák átalakításának, nevezetesen 
a z  egységes kö zé p isko la  megalkotásának kérdésére. Sajnálattal vettem ki a 
minister úr beszédéből, hogy ő a kérdést valami sürgősnek nem látja, meg
érettnek nem tartja, szóval: azt érzem ki beszédéből, mintha ad Graecas 
Calendas el akarná azt odázni. Én nem vagyok vele e kérdésben egy véle
ményen. Az egységes középiskola ügyével oly sok fontos culturalis kérdés
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függ össze, hogy bármily nehézségek állanak is a megoldás útjában, le kell 
azokat győzni, s az egységes középiskolát minél előbb létesíteni kell.

Már az eddigi fejlődés is oly úton halad, mely mintegy átmenetet 
képez az egységes középiskolához. A gymnasiumban a görög nyelv faculta- 
tivvá van téve, a reáliskolában mindenki, a ki akar. tanulhat latinul. 
A gymnasiumban a modern nyelvek mint rendkívüli tantárgyak fel vannak 
véve. s ez által a lehetőség meg van adva, hogy arra az ifjak beiratkozhas
sanak. Nagyon könnyűnek látom tehát az egységes tanterv elkészítését, 
bizonyos, a felsőbb osztályokban megengedett bifurcatióval, a mely legföljebb 
a nyelvekre nézve engedné meg az eltérést, úgy, hogy tetszés szerint választva, 
némelyek a classicus nyelvekből, mások a modern nyelvekből bocsáttatnának 
az érettségi vizsgára, a többi tárgyakban a tanítás egyenlő és egységes volna.

De t. Ház, nemcsak ezzel, hanem az iskolák elhelyezésének, valamint 
a polgári, kereskedelmi és ipariskolák végleges szervezésének kérdésével is 
összefügg az egységes középiskola kérdése.

Méltóztassanak megnézni, hogy a gymnasiumokban és a reáliskolákban 
az ifjúságnak aránylag milyen csekély százaléka az, a mely tanulmányait 
teljesen elvégzi és az érettségi vizsgálatig halad. A közoktatási minister úr 
előttünk fekvő jelentésének adataiból pl. azt olvasom, hogy 1887-ben a reál
iskolák első osztályaiban 4881 tanuló volt; 1891-ben, tehát nyolcz év letelte 
után, mikor ezek az első osztályú tanulók a VIII. osztályba kerültek, az 
összes reáliskolák VIII. osztályában 339 tanuló volt. tehát 4800-ról leapadtak 
339-re. A gymnasiumokban 8712 tanuló közül a Vili. osztályba csak 2436 
jutott el. Nem bizonyítéka-e ez is annak, hogy az ifjúságnak egy igen nagy 
része a gymnasiumokba vagy a reáliskolákba beiratkozik csak azért, mert 
helyben más iskola nincs, s a helybeli iskoláztatás előnyeit akarja élvezni, 
részint azért, mert a szülők folytonos felügyelet alatt akarják tartani fiaikat, 
részint azért, mert az otthonról való eltávozás, az idegen városokban való 
iskoláztatás nagyobb költségekkel jár, a melyeket az ifjak szülői meg nem 
bírnak. Mivel tehát helyben nincs más iskola, mint reáliskola vagy gymnasium, 
belép abba az iskolába és jár 4—5 esztendeig, akkor azután ott hagyja, hogy 
vagy a kereskedelmi, vagy az ipari, vagy gazdasági pályára lépjen. Ennek 
már most nagyon hátrányos oldala van paedagogiai szempontból. Az ilyen 
fiatalság nevelése, tanultsága mindig tökéletlen és befejezetlen, mert ők egy 
oly tanterv alapján kezdtek az iskolában tanulni, a mely nyolcz évi tan
folyamra volt beosztva, s melynek teljes befejezése csak a nyolcz osztályban 
történik meg. azután pedig tanulmányaikat az iskolázás fele idejében meg
szakítják, s így a tananyag, a mely részükre szánva volt, nem nyerte meg 
a maga helyes tervszerű betetőzését.

Nem volna-e sokkal czélszerűbb ezek részére négy vagy öt évi tan
folyamokra beosztott tananyaggal bíró ipari, kereskedelmi, polgári iskolákat 
létesíteni, a melyekben 4—5 év alatt elsajátíthatják azokat a tudományos 
ismereteket, melyekre nekik a gazdasági pályán, vagy azon a kenyérkereseti 
pályán, melyre lépnek, szükségük van és 4—5 év alatt teljesen befejezett iskolázás
ban. teljesen befejezett és az illető pályára elégséges műveltséget szerezhetnek 
maguknak. A polgári és kereskedelmi iskoláknak ilyen szaporítása csakis 
akkor lehetséges, hogy ha a sok helyen felesleges s a lakosság igényeinek 
meg nem felelő középiskolák s kivált a csonka gymnasiumok meg fognak 
szüntettetni. A megszüntetésre alkalom nyílik ott, a hol néha kis helyen 
alig ötezer lakossal bíró községben két csonka gymnasium is van, vagy 
pedig gymnasium és reáliskola egymás mellett. Ebből a szempontból óhaj
tottam volna, hogy a t. minister úr határozottabban nyilatkozzék az egységes 
középiskoláról, mint olyan kívánalomról, melyre minél előbb szükségünk van.

Ha pedig a középiskolák kérdésével foglalkoztam, azzal kapcsolatban 
még egy kérdésre óhajtom a t. minister úr figyelmét felhívni és ez az inter- 
natusok kérdése. Úgy veszem észre, hogy a t. minister úr az internatusnak 
elvben nem ellensége, sőt ellenkezőleg az egyetemen a philosophiai facultás
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mellett kivánja őket létesíteni. Én nekem ebben a tekintetben nincs ellentétes 
álláspontom. De szükségesnek tartanám azt, hogy gondoskodva legyen a gym- 
nasiumok mellett is legalább helylyel-közzel internatusról a vidéken is. Buda
pesten a Ferencz József intézet nem felel meg olyan szülők igényeinek, kik 
azokat a nagy anyagi áldozatokat nem viselhetik ; s ép ezért vidéki kisebb 
és olcsóbb internatusokra volna szükség nagyobb vidéki gymnasiumok mellett, 
hová a szülők az középiskolába lépő gyermekeiket beadhatnák azzal a nyugodt 
öntudattal, hogy azok ott kellő felügyelet alatt lesznek, s nem lesznek kitéve 
a rossz társaság, az erkölcsi és tanulmányi hanyatlás mindenféle veszélyeinek».

Hock János: Hosszú beszédet mond. Az ellen a rendszer ellen kel ki, 
hogy a ministeri tárczákat nem szakembereknek osztják ki. A minister 
programmjában nem lát tartalmat és vezéreszmét. Leeinkább meg van 
elégedve az első részszel, a vallásügyivel, a melvlyel bővebben is foglalkozik. 
A közoktatásra térve, nagyon kemény szavakkal birálja a programmot, 
melyben «a laikus járatlanságnak sok dilettantismusát» látja. Beszéde végén 
erősen hangsúlyozza, hogy a népoktatás legyen nemzeti. Ebben a tekintetben 
még Románia is többet tesz, mint mi. Ott nem tűrnek magyar tannyelvű 
iskolát még olyan területen sem, hol csupa magyar lakik. Jelzi különben, 
hogy a részleteknél még lesznek mondani valói.

Dr. Wlassich Gyula minister: Bár eredetileg csak a vita végén akart 
szólani, kénytelen már most megtenni, mert többen is, Hock János is fel
világosítást kértek. Ezt adja meg az egyházpolitika ügyében. Kijelenti, hogy 
a függőben lévő két törvényjavaslatban két kardinális tétel van : az egyéni 
vallás-szabadság és a testületi vallás-szabadság. Ezekhez ragaszkodik. Hogy 
mi lesz a módosítás, még nem tudhatja. Talán, hogy a «felekezetnélküli» 
kifejezés helyébe majd «kilépett» jő, a mint az a német törvényben is van.

V. nap, január 29-én.
A vita ötödik napján már egyenlően osztoztak középiskola és nép

oktatás. Mindkettőnek tartalmas hosszú beszéd jutott. Szakember mondta 
mind a kettőt. Az elsőt egy volt középiskolai tanár: Hévizy János, a kegyes
rendi tanár, ki a múlt választáskor győzelmes ellenjelöltje volt a mostani 
közoktatási ministernek ; a másodikat dr. Berzeviczy Albert, a volt állam
titkár, ki a minister programmját támogatta s főleg a népoktatással foglal
kozott. Kívülök még gróf Batthyány Tivadar beszélt, a ki azonban főleg az 
egyházpolitika terén polemizált az ő ismeretes pártállása szerint.

Közlönyünk olvasóközönségét legkivált Hévizy János beszéde érdekel
heti, mert a vita eddigi folyamán ő volt az egyetlen, a ki megvédte az 
elhangzott vádakkal szemben a középiskolai tanárságot. Szaktudás mellett a 
közvetlen tapasztalat s az elhagyott pálya szeretete lengi át beszédét s ha 
beszédét formájában és minden megjegyezésében talán nem is tennök a 
magunkévá: azért jól esett hallanunk az ő férfias szavát s az ő alapos 
ismereten nyugvó megjegyzéseit. Azokért, a miket a középiskola s a mi 
védelmünkben elmondott, köszönetét érdemel a magyar tanárságtól. Viszo
nyainkra azonban jellemző, hogy a napi sajtó orgánumaiban több tér jutott 
az ellenünk szórt vádaknak, mint az ő védelmének. Nem láttuk, hogy a 
beszéd valahol egész terjedelmében megjelent volna; azért a középiskolákra 
vonatkozó részt az alábbi ismertetésben szószennt közöljük, a gyorsírói fel
jegyzések s illetőleg az Országgyűlési Értesítő nyomán, a melyen ebbeli 
tudósításaink általában nyugszanak.

Hévizy János : A közoktatásról akar először beszélni, egyházpolitikai 
megjegyzéseit a végére hagyja. Kezdi a népnevelés bölcsőjénél: a. kisdedóvás- 
nál. Kifogásolja, hogy csak 12 kisdedóvó-képzőnk van s egy még ezek közt



346

is német tannyelvű. Magyarnál mást nem volna szabad engedélyezni. Baj az is, 
hogy 93 óvónő a jelentés szerint is csak keveset tud magyarul. Mi nem 
Babyloni, hanem magyar nemzeti államot akarunk, töltetlen kell tehát, hogy 
a tanügy minden alkalmazottja magyarul beszéljen. A  n é p isk o la  államosítá
sának nem híve ; a felekezetitől pedig a nemzeti szellemet megköveteli. A bud- 
getet kevesli, mert kevés az iskola. Kikel az ellen, hogy ezer tanító nem tud 
magyarul, ezer meg tud, de nem akar tanítani. Még a 300 frtos minimum 
sincs végrehajtva ; pedig úgy is csoda, ha ezért a pénzért intelligens ember 
vállalkozik a pályára s a fizetést ezért emelni kell. Szaporítani kell a tanító
képzőket s a tanfelügyelőket, még pedig járási tanfelügyelőket alkalmazni. 
A  p o lg á r isk o la  egy félbe maradt intézmény. Középiskolai értékű bizonyít
ványt ad, de azért a tanfelügyelő alatt áll mint népiskola. Ezt az iskolát 
csakugyan bele kell illeszteni közoktatásunk szervezetébe, s szerette volna, 
ha a minister megmondja, miként gondolja ezt megcsinálhatni. Kivánja 
továbbá, hogy a polgáriskola tanerői kedvezőbben osztassanak be a külön
böző fizetési fokozatokba s számokkal mutatja ki, hogy a törvény nincs 
végrehajtva. A mint hogy bizony nincs az végrehajtva más közoktatási status
ban sem.

Aztán így folytatja: * A  k ö zé p isko la i o k ta tá s  méltó gondját képezi az 
államnak, illetve a közoktatásügy élén álló ministernek, mert hiszen itt nye
rik elméjük és jellemük kiképzését azok, kik egykor hivatva lesznek Magyar- 
ország úgy állami, mint társadalmi és egyéb ágazataiban a vezetést átvenni. 
Nem közömbös reánk nézve, hogy milyen legyen a jövő Magyarországa. — 
Épen azért nagyon is megfontolandó, hogy ezen középiskolák rendszere, 
szervezete, a tanárok képesítése, képessége és a kezükbe adott eszközök 
elégségesek-e arra, hogy a nagy ügyet méltóan szolgálják. — A középiskola 
jelenlegi tagoltságában azt tapasztaljuk, hogy a gymnasíumoknál a görög 
pótló tárgyak behozatala óta a tanítás két ágazatra oszlik a felsőbb osztá
lyokban, a mennyiben a humaniórákkal ellenkezőleg, a kiknek hajlamuk 
van, áttérhetnek a reál tantárgyakra. Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk a 
reáliskoláknál i s ; ott meg rendes tanári állások vannak rendszeresítve a 
latin nyelvi tanfolyamra, és azok, kiknek hajlamuk van a latin nyelvet 
tanulni, művelhetik magukat ebben a nyelvben. A két középiskolai intézet
nél tapasztalt ezen azonos jelenség engem a felől győzött meg. hogy e két 
intézetnek különállósága mivel sincsen indokolva, és hogy elérkezett a z  e g y 
séges k ö zé p isk o lá n a k  az ideje. És ez az eszme, a melyet C sá k y  gróf minister 
úr vetett fel, a legszélesebb körben meg tudta nyerni a rokonszenvet a maga 
számára; a t. minister úr pedig csak a jövő század sugarait látja hivatva 
arra, hogy megérleljék ezt az eszmét. Már pedig kitolni a jövő századba az 
egységes középiskola ügyét, annyi, t. ház, mint a jövő század regényébe 
áttenni ezt az ügyet. A t. minister úrnak, úgy gondolom, nem szabad ilyen 
nagy terminusokkal dolgoznia ; ha már fix határidőt nem tud kijelölni az egy
séges középiskola létesítésére, legalább a közelebbi, vagy legközelebbi, vagy 
távolabbi jövőt kellett volna megjelölnie.

Ha a t. minister úr az ő reformjaiban, a mint kijelentette, az egységes 
középiskola eszméjét szem előtt akarja tartani, s ezzeb egyszersmind azt is el
árulta, hogy híve az egységes középiskola eszméjének, ha szeme előtt akarja 
ezt tartani a partialis reformoknál, akkor ő neki mindenesetre el kell kép
zelni tudni nagy vonásokban, hogy milyen lesz ez a jövő iskolája, és ha így 
van, t. ház, akkor én igen sajnálom, hogy ezt a szerencsés felfedezést nem 
hozta a mi tudomásunkra, mert a t. minister úr, mint alkotmányos minister, 
az ő partialis és az egységes, középiskola útjának egyengetésére szánt re
formjai létesítésénél .mindenesetre a mi közreműködésünket is igénybe akarja 
venni, és ha a mi közreműködésünkre szüksége van, akkor nekünk tudnunk 
kell azt, hogy miféle irányeszme az, a melynek érdekében azokat a partialis 
reformokat megalkotja.

Ha pedig még nagyjában sem látná ez intézetek milyenségét, formáját
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a jövőben, akkor természetesen egy öntudatosan működni akaró ministernek 
nem szolgálhat irányadóul reformjainak .megalkotásában egy,* a jövő homá
lyában _kialakulatlan intézmény.

így állván a dolog, t. ház ! látni való, bogy a t. minister úr programm- 
jának ezen része homályban van, és erre nézve, hogyha szándékában van 
intézkedni, igen kérném és óhajtanám, szíveskedjék a vita befejeztével hatá
rozottan nyilatkozni. , V

A t. minister úr programmjában három pontot jelölt meg mint olyat, 
melyek első sorban kihívják az ő intézkedését. Ezek között legbecsesebbnek 
találom azon pontot, melyben kimondja, hogy a középiskoláknak1 nemzeti 
erősödését akarja. A t. minister úrnak ezt a kijelentését bizonyára* a házban 
mindenki örömmel hallotta, és különösen örömmel hallották azok a férfiak, 
a kik Magyarország közoktatásügye iránt érdeklődnek. Ha valamely minis- 
téri programm egyes részeit vívmánynak mondhatjuk, hát én a minister* úr 
programmjának ezen részét csakugyan vívmánynak mondom, mert e vív
mánytól várom, hogy a közoktatásügyi hagyományos vaskalapnak egy részét 
össze fogja törni. :

A nemzeti szellem erősbödése ! Hát. ennyi ideig kellett kopogtatni ezen 
nemzeti szellem erősbödésének saját hazánk iskolafalán ?

Szokásainkat elfelejtettük vagy színtelenekké gyúrta át a világpolgá- 
riasodás. Nyelvünket tele tömtük idegen nyelvek kifejezéseivel, mind az öt 
világrész ismert nemzetétől kölcsönözve ki szavakat. Öltönyeink utált elnéz
hetnének akár a hesseni választófejedelem alattvalóinak.

Ajkunkon ott lebeg a nagy költő mondása: «A haza minden előtt», 
hanem azért nemzetközi jelszavak és intézmények után futunk szüntelenül. 
Más apróbb nemzetek régen öntudatára ébredtek nemzeti létérdekeik istápo- 
lásának ; mi ma sem tudunk még eléggé magyarok lenni. Adassák meg tehát, 
t. ház, az alkalom a magyar fiataloknak, hogy a hajdankor emlékeinek szem
léletébe, történetünk alakjainak nagyságába és irodalmi termékeink remekei
nek élvezetébe elmerülve, tanuljanak önzetlen hazaszeretetei és tanulják sze
retni a nemzet nyelvét.

Hallatlan könnyelműségnek tartom, hogy mi megtűrjük még a közép
iskolai oktatás terén azt, hogy van nekünk itt az országban hét német, négy 
román, egy szerb és egy olasz nemzetiségű középiskolánk, és hogy ettől eltekintve, 
van még 19 középiskolánk, a melyekben a magyar nyelv egy más nyelvvel osztja 
meg az uralmat. Én remélem, hogy a t. minister úr, nemcsak a magyar 
nyelvű és a magyar nemzeti iskoláknak szánta ezt az üdvös reformját, hogy 
a nemzeti elemet erősbítse a tanrendben, hanem épen az_ általam említett 
iskoláknak is. hol erre fokozott mértékben van szükség. Én azonban ezzel 
nem elégszem meg; én követelem, én sürgetem, hogy ezek az intézetek 
nyelvben és szellemben legyenek magyarokká egyaránt. A nemzetiségi inteb 
ligentiára törekvő fiatal ember ne idegen szellemben és idegen nyelven éle
sítse elméjét, hanem a magyar cultura termékeivel.

Vegye fel a t. minister úr ezt is programmiába. ez is ér annyit, mint 
programmjának többi pontjai. Különösen pedig azért ajánlom ezha-t. minister 
úr figyelmébe, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy ezek az iskolák a nemzer 
tiségi izgatok és izgatások főfészkei. Az utóbbi években pedig mindig azt 
hirdette a szabadelvű párt, és benne természetesen a t. minister úr isj -tr 
hogy az egységes magyar állam érdekei irányadók az ő működésükben.

Ha ez igaz, akkor azt kérdem én, hogyan tudták eddig megtűrni az 
állam ellenségeinek ezt a termő talaját ? Hiszen a magyar állam érdekei azt 
követelik, hogy egyedül a magyar cultura terjeszsze ki áldásait a haza földén. 
A t. minister úr és a szabadelvű párt vegye fel ez irányban is a harczot. 
lelkesüljön, a dolog iránt és én azt hiszem, sőt ígérem, hogy akkor az elleni 
zéknek sem lesz külön nézete ebben a kérdésben.

A t. minister úr magáévá tette azt a szettében hangoztatott* vádat, 
hogy a középiskolában túlterheltetés van. Igaza van. Nemcsak néhol, de moíidi-
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hatnám, hogy — a t .  minister úr programmbeszédéből épen csak arra mutat
hatok rá, — bogy a t. minister úr csak egyetlenegy oly intézetet talált, a hot 
túlterhelés nincsen. Tény tehát, hogy ez a baj megvan, tény, hogy ma annyi 
ismeretet akarnak annak a fiatal embernek a fejébe tömni, hogy annak felét 
sem képes megemészteni. És t. Ház, nagyon kényelmes álláspont az a t.. 
minister úrra nézve, hogy ha ezekért a bajokért nem a rendszert, nem a tan
tervet, hanem a tanárokat okolja. 0  nem a rendszerben, nem a tanulni való
sokaságában látja a hibát, hanem abban, hogy rosszak a tanárok, rossz a 
methodus.

Tegyük fel, t. Ház, hogy a t. minister úrnak igaza van : rosszak a 
tanárok, rossz a methodus is T. Ház ! Hisz a felekezetek régen fölhagytak 
a tanárképzéssel ; a felekezetek az ő tanárjelöltjeiket a budapesti és a kolozs
vári egyetemre küldik kiképzés végett. A budapesti és kolozsvári egyetemen 
pedig az állam tart fenn tanárképző intézeteket. Ki felelős tehát azért, ha 
azok a tanárok rosszak ? Hát nem-e az állam ? nem-e a közoktatásügyi kor
mány ? Hisz annak az ellenőrzése alatt vannak, az állapította meg azt a 
rendszert, mely szerint azok a tanárok képeztessenek.

E helyütt nem időzöm tovább a tanárképzés bajainál; én a túlterhelés- 
főforrását a tanterv túlszélességében látom és látom abban is, hogy a tan
terv keresztülvitelére a középiskolákba behozott és a ministerium által appro- 
bált tankönyvek rendszerben úgy, mint nyelvezetben a legnehézkesebbek.

T. Ház. megszűnt annak az ideje, el van tiltva, hogy a középiskolák
ban tollbamondás által segítsen a tanár a tankönyv hiányain, sőt egyenesen 
kötelességévé teszik a felettes hatóságok a tanároknak, hogy azért van a tan
könyv, hogy az képezi a vezérkönyvet, azt használják a tanításnál; pedig 
legtöbb esetben ezeknek érthetetlenségével kell megküzdeniök. A tanárnak 
nincs ideje a legapróbb részletekig megmagyarázni annak a gyermeknek az 
előadottakat, mert hiszen számban is annyian vannak az iskolában, tehet
ségre nézve is annyira különböznek egymástól, hogy valóban nem ér rá 
mindenkivel foglalkozni, és nem ér rá az előadottaknak egy-egy pontjánál 
annyit időzni, hogy valamennyien megérthessék; a főigazgató folytonosan 
úton van, és sürgeti, hogy a tanterv ezen évre ennyit meg ennyit írt elő a 
tanárnak feldolgozás véget!, méltoztassék elvégezni! Ott t. Ház ! a hol nem 
ez a rendszer, hanem az, hogy végezz annyit, a mennyit bírsz, és úgy a 
hogy tudod, a szerint a milyen anyagod van hozzá: ott a tanításnak más 
formája és más sikere is van.

Es a t. minister úr mindezeket nem vette figyelembe és nem restelte 
megpirítani az egész ország tanári karát, azzal, hogy Magyarország összes 
középiskolái közt csak egyetlen egy intézet van, a mely tanítani tud, a mely
nek methodikája jó, és a mely könnyűvé teszi a feladatot a növendékeknek, 
és ez a tanárképzőintézet mellé adott gyakorló-iskola vagy minta-gymnasium.

Wlassich Gyula minister: Van több is, de ezt például hoztam föl!
Hévizy János: No már, t. Ház, nem tudom, hogy mi az oka, hogy 

a többi középiskola nélkülözi ezen arkanumot. Hiszen a tanárnak és tanuló
nak egyaránt kívánatos volna, hogy feladataikat megkönnyítsék. Nem szán
dékosan keresi a tanár azt, hogy saját munkáját szaporítsa, és vájjon nem 
a tanár dicsősége-e az, hogy ba minél nagyobb sikert, minél nagyobb ered
ményt ér el ? Ez képezi törekvéseinek tárgyát, tehát akadályokat, nehézsége
ket önmaga útjába szándékosan gördíteni nem fog. T. Ház! a minister úr 
egészen figyelmen kívül hagyja, mikor a minta-gymnasiumot példaként állítja 
fel, hogy ennek az intézetnek egészen kiváltságos helyzete van a többi közép
iskolák közt. mert ennek növendékei csupa úri gyermekekből állanak, a kik 
addig otthon nevelkedtek, a kik már otthonról, a család köréből bizonyos 
nevelést, bizonyos intelligentiát visznek az iskolába, és azonkívül olyan inté
zetet sem talál többet, a melyben a növendékek csupa jó tehetségű gyerme
kekből állanak, mert ha meg méltóztatik tekinteni azt a rendszert, mely ott
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a növendékek classificatiójára, milyenségére nézve alkalmazásban van, azt 
fogják találni, hogy még az elégségesek is ki vannak szorítva abból az 
iskolából és csak a jó tehetségű növendékek töretnek meg.

Valamint azt is méltóztassék figyelembe venni, hogy a vidéki iskolák 
különösen a túltömöttséggel mennyire küzdenek. Itt, a minta-gymnasiumban 
30 a létszám egy-egy osztályban ; ez oly létszám, melylyel egy tanárnak 
megküzdenie igenis lehet, míg a vidéken, — maga a jelentés constatálja — 
daczára a ministerileg megszabott 60-as törvényes létszámnak, mint maxi
mumnak, a létszám fölment 72-re, sőt 75-re is.

Hát, t. Ház, addig, míg a vidéki középiskoláknak szegény, nyomorgó 
emberek gyermekeinek kell a tanítást közvetítenie, az ismereteket közölnie, 
— a nyomor sohasem jó nevelő, . só't a legrosszabb — addig, t. Ház, ne 
méltóztassék csodálkozni azon, hogy a tanárok nem bírnak megbirkózni fel
adataikkal és túlterhelés áll elő. El kell végezni a tananyagot; különböző 
tehetségek, rosszak és jók, vegyesen vannak abban a gymnasiumban. Mind
járt az első ellenőrző tanácskozmány kihullatja a növendékek felét, a kik 
nem ez intézetbe valók. De azokat sem kalácscsal, sem tanácscsal nem lehet 
kicsalni az intézetekből, a szülők ott hagyják ezeket a tanár nyakán és ez 
által megkötik a jó tehetségű növendékeket, mert a tanárok azokkal nem 
tudnak úgy haladni, mint a jó tehetségű növendékekkel. Méltóztassék ugyan
azokat a feltételeket, a miket a minta-gymnasiumnak megadtak, megadni 
á többi gymnasiumoknak, és jót állok, hogy a túlterhelésből többé baj nem 
származik.

De, t Ház, ugyanazok a tanárok, a kik a minta-gymnasiumban taní
tottak, vidékre is kikerülnek, ott is alkalmaztatnak és nem hiszem, hogy ne 
próbálták volna meg ugyanazt a rendszert, módszert érvényesíteni a vidéken, 
a mélyet a minta-gymnasiumban alkalmaztak. Ha megpróbálták és nem tud
nak vele boldogulni ez a mellett bizonyít-e, hogy rosszabb módszerük van 
a többi középiskolai tanároknak?. Nem, hanem azt, hogy más módszert nem 
alkalmazhatnak.

A felől is biztosíthatom a t. minister urat, hogy a kilátásba helyezett 
főigazgatói administrativ utón való megfenyegetése a tanároknak nem jár 
semmi positiv eredménynyel, mert physikai lehetetlenséggel szemben semmiféle 
administratio nem érhet el sikert.

Méltóztassék tehát a baj gyökerére tekinteni és a baj gyökerét elvágni, 
méltóztassék a tankönyveket revideálni, ez a biztos út arra. hogy a tulterhel- 
tetés megszűnjék.

Veress József t. képviselőtársam ez oldalról felhozta azt, hogy a gym- 
nasiumi és reáliskolai tanárok elhanyagolják a lélek és jellemképzést, Kiss 
Albert t. képviselőtársam pedig, hogy a tanárok már nem tanítanak, hanem 
tanultatnak.

T. Ház! Igen könnyű ily vádakat vagdalni azon tanároknak a fejéhez, 
a kik itt nincsenek, a kik magukat nem védhetik. Annyi elfoglaltság mellett, 
mint a mennyi ma osztályrészéül jut a középiskolai tanároknak, csodálható-e 
hogy csak kevés időt fordíthatnak a lélek- és jellemképzésre? És ennek a 
fáradságnak sikerét, munkáját is lerontja a társadalmi szokás. Lábrakapott 
véghetetlenül a liberális felfogás az egész társadalomban és a családokban 
olyanokat megengednek a növendékeknek, a miktől távol kellene azokat 
tartani, vagy a későbbi fiatal korban kellene megjelenniük azokban a társa
ságokban, a melyekbe már ma éretlen korukban beviszik őket. Családi 
nevelés és iskola csak kezet fogva mutathat fel eredményt ; ha az iskolai 
nevelést és tanítást lerontani törekszik a családi nevelés, ne csodálkozzunk 
azon, ha nem tudunk középiskoláinkkal brillírozni és eredményt felmutatni.

, A tanárhiányt konstatálta a t. minister úr, de szerinte ez csak rész
leges, a mennyiben az állami középiskolákra nem terjed ki, csakis a német 
és franczia nyelvre. Ily szakok tanárait igen nagy nehézséggel kap az állam, 
ez tény ; de t. Ház, az is tény, hogy a mathematikai szakban is igen szűkén
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vannak ellátva az állami iskolák tanárokkal, s akárhány intézet van. a hol 
úgy kellett segíteni a bajon, hogy fölosztották a tanárok egymás közt a 
hiányzó tanárnak óráit. Nem olyan kicsiny ez a baj. De ha ma még nincsen 
is baj a tanárhiány dolgában az állami intézeteknél, nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy a legközelebbi pár esztendő alatt roppant csökkenés fog 
előállani a tanárok számában a nyugdíjazások következtében. A nyugdíjazá
sok óriási mértékben fognak előállani. S akkor, t. Ház, ezeknek hiányát 
honnan fogja pótolhatni a közoktatásügyi kormány akkor, mikor a felekeze
tek is kapva kapnak egy-egy jelentkező tanáron. És nem a mai szükség 
magyarázza-e meg, t. Ház, azt a sajnos jelenséget, hogy az állam kezét ki
nyújtja már még a felekezeti, a szerzetes tanárok után is ? Hiszen legutóbb 
történt, hogy egyik felekezetből kilépett egy tanár és egyenesen állami inté
zetbe ment át. Csak a szükség magyarázza meg ezt. Boldogult Trefort mi
nister soha sem tette azt, hogy szerzetesi intézetből kilépett tanárt egyenesen 
az állami oktatás kötelékébe vegyen fel. Mert hát, méltóztassanak meg
engedni, mégis csak van annak egy kis inmoralis háttere is.

Azután, t. Ház, főgondját kellene fordítani a tanügyi kormánynak a 
szerzetesi intézetekre. Hiszen Magyarország jó középiskolái azok. És Magyar- 
országon olcsóbb tanárokat sehol sem találni, mint épen a szerzetesi isko
lákban ; olcsóbb oktatás ezeknél nincsen. Hazafiság tekintetében pedig soha 
egyetlenegy helyen panaszra okot nem szolgáltattak.

Hát, t. Ház, ha ez így van, akkor a tanügyi kormánynak nem el
szedni kell ezektől a tanárokat, hanem segíteni rajtuk, és segítségükre sietni.

De elszedni tőlük a tanárokat, s ugyanakkor szemükre lobbantani azt, 
hogy náluk legnagyobb a tanárhiány : nem igazság.

Egyáltalában, t. Ház, végre is szakítsunk már azzal, hogy a felekezeti, 
meg szerzetesi intézeteket csak ütni tudják ebben a házban. Hiszen mit ta
pasztalunk a felsőbb hatóságok részéről? Azt, hogy ha egy-egy szerzetesi, 
felekezeti intézetben jól van classificálva a növendékek legnagyobb része, 
azt mondják, hogy enyhén classificáltak.

Hasonló esetben az állami középiskolák kitűnő iskoláknak bizonyultak 
be. Ha a szerzetesi vagy felekezeti középiskolákban sokakat buktattak meg, 
azt mondják, hogy rossz az intézet, el kell csapni a tanárokat. Ha pedig 
állami intézetekben fordul elő hasonló jelenség, akkor azt mondják : szigorú 
mértéket alkalmaztak a tanítványok classificálásánál. Hagyjunk fel az ilyen 
theoriákkal. Ezek a felekezeti intézetek ép úgy megteszik a maguk köteles
ségét erejükhöz mérten, mint a hogy megteszik az állami iskolák. Hagyjunk 
fel ezzel a szemrehányó rendszerrel, adjuk meg mindenkinek a magáét. — 
Ezek az iskolák ép úgy megteszik kötelességüket, mint megteszik az államiak. 
Az elismeréssel tehál ne késsünk ott sem.

A t. minister úr tegye czélszerübbé és hozzáférhetőbbé a tanárképzést; 
mert ma nem úgy van, mint ő mondta, a tanárok ma nem képeztetnek, 
hanem inkább képződnek. Azok az egyetemi oktatási órák bebizonyítják, 
hogy nem tanárképzés folyik ott, hanem az egyetemi tanárok praelegálnak, 
nem tanítanak, hanem praelegálnak, a tudós beszél belőlök és nem a 
professor a professori jelöltnek. Méltóztassék e rendszert is megváltoztatni. 
Ügy gondolom, hogy ezen a hiányon az által lehetne segíteni, hogy az 
egyetemtől különválva állítana fel a kormány tanárképző-intézetet, a mely
hez természetesen hozzá volna csatolva a gyakorló-gymnasium is. De igye
kezzék a t. minister úr a tanárok anyagi helyzetét is arányba hozni az ő 
műveltségükkel, mert az a fáradság, a mivel a diplomát megszerzik, semmi
vel se kisebb, mint azé a bíróé, a ki ott ül a törvényszék padjain, mégis 
nem a törvényszéki bíróval van egy rangban; nem is a rang bántja őket, 
mint inkább dotatióik alacsonysága, pedig egy jó tanárnak mindig ér annyit 
az ő munkája, mint egy jó bíróé az igazságszolgáltatásban.

Igen sajnálom, hogy a t. minister úr nem emlékezett meg még egy 
fontos kérdéséről a tanári világnak. Én is csak jelzem és a t. minister úr
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figyelmébe ajánlom azt. Ez pedig a szolgálati pragmatikának és a fegyelmi 
szabályzatnak megalkotása. Végre-valahára adjuk meg már a módot a taná
roknak, hogy felebbvalóiknak sokszor igaztalan támadásai és bántalmazásai 
ellenében, kezökben a szolgálati pragmaticával, megvédelmezhessék magukat.

Nem akarok itt rátérni részletesen példákkal arra. hogy miféle zakla
tásoknak vannak kitéve a tanárok; egyszerűen csak jelzem, és annakidején, 
ha szükség lesz rá, példákkal is fogom illustrálni.

Nem látja-e a t. minister úr elérkezettnek az időt arra, hogy a tan
díjakat a középiskolákban leszállítsa? Méltóztassék elképzelni, hogy egy 
szegény hivatalnoknak három gyermeke van, a kikért egyenként a közép
iskolában 36 forint tandíjat fizet és ehhez jönnek a könyvek, a jobb ruhá
zat. a melyben egy intelligens középiskolai tanulónak meg kell jelenni. 
Egész capitalist emészt fel a középiskolai oktatás és honnan vegye az a kis 
hivatalnok ezen capitalist ? Segítsünk a bajon, t. minister úr az által, hogy 
zsugorítsuk össze a tandíjat.»

Beszéde végén még az akadémiák mellett szól pár szót, aztán áttér 
az egyházpolitikára.

Berzeviczy Albert: Hoszú beszédet mond, de a középiskolai kérdésekre 
nem terjeszkedik ki. Csak bevezetésében felel Hévizynek, hogy ő nem emlék
szik, hogy valaki a szerzetesrend gymnasiumait támadta volna ; hogy egyes 
hiányokról beszéltek, ez még magában véve nem támadás. A közoktatásügyi 
kérdésekkel akar első sorban foglalkozni. Kovács és Sághy szavaira reflectál 
először. Védekeznie kell .e két szónok szemrehányásai ellen; köszöni az 
elismerést a harmadik egyetemről szóló munkájáért. Azt hiszi, csak termé
szetes, ha az irodalmi téren még megoldandó feladatokról beszél. A papképzés 
kérdésére nézve, sajnálja, nem érthet teljesen egyet Kovács Alberttel. Kovács 
ugyanis állami papképzést kíván, míg szónok csak azt kívánja, hogy a pap
képzéssel szemben az állam követelményei érvényesíttessenek. Ez volt Eötvös 
József br. elve is.

Sághy Gyula a harmadik egyetem kérdésében egyetért vele ; miután né
zeteit eddig senki meg nem czáfolta, erre nem reflectál. Ezért áttér a vita leg
kimagaslóbb pontjára : a népoktatási törvény revisiójára örömmel üdvözli a 
minister e programmját, mert ő már 1893-ban, tehát mikor felelős állást 
foglalt el, hangoztatta azt, úgy, mint az akkori minister Csáky Albin is. 0  külön
ben többször is érvelt a revisió mellett. Nem osztja azok aggodalmait, a 
kik a revisiót el akarják halasztani az egyházpolitikai reformok felizgatta 
kedélyek lecsillapodásáig ; nem osztja, mert a közigazgatási reformmal 
párosulva kell ezt a reformot is felvetni. E reform fő elvére nézve azt hiszi, 
nem járhat a népnevelés teljes államosításával együtt.

Sokan az államosítást nélkülözhetetlennek tartják; ő osztja Pulszky 
nézetét, hogy az államosítást nemcsak pénzügyi okokból, hanem a vallási 
oktatásra való tekintettel sem szabad végrehajtani, az államellenes iskolák 
felett kellő felügyeletet kell gyakorolni. A revisióban gondoskodni kell arról, 
hogy külföldi állam ne segélyezhessen magyarországi iskolákat; ilyen és sok 
más ok indokolja a revisió rendkívüli sürgősségét. Súly helyezendő a revisióban 
a nőiskolákra, intézkedni kell a zúgiskolákról, a melynek ma fogalma sincs 
megállapítva; a polgári iskolák helyét majd csak akkor fogjuk kijelölhetni, 
ha tisztában leszünk a középiskola reformjával; iskolafentarló szabályokról 
sincs eddig intézkedés s ez az oka annak a lazaságnak, a mely a népiskolai 
oktatás terén van. A tanítóképesítésre az államnak nagyobb befolyást kell 
gyakorolnia, mint eddig. Kifejti ezután, hogy mindenütt, még a kisdedóvók 
képzésénél is állami képesítést követelnek, tehát a népiskolai tanítóknál is 
be kell hozni. Teljesen igaz, hogy a képzés és a képesítés két különböző 
fogalom, az első lehet teljesen szabad, de az utóbbit az állam ki nem ad
hatja egészen kezéből.

26*
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A közoktatási tanácsra nézve az a véleménye, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister oldala mellett szükséges egy ily tanácsadásra hivatott 
szakértő-testület, természetesen a minister felelősségének mindennemű alte- 
rálása nélkül. Megengedi, hogy a közoktatási tanácsnak képzelhető a jelen
leginél czélszerűbb szervezete is. és valószínűleg egy ilyen czélszerííbb szer
vezetnek szem előtt tartása volt az. a mi a volt ministert arra indította, 
hogy ezen tanács működését beszüntesse. De a míg ily czélszerűbb szervezet 
megállapítva nincs, nézete szerint helyes volt a tanács reactiválása. főkép 
azért, mert a tanácsra sürgős és fontos teendők várakoznak. Ilyen első sor
ban az a kérdés, melyet a minister már helyesen visszautasított a tanácshoz, 
és a melyet több szónok is említett: az osztatlan népiskolák tantervének, 
az — úgy mondhatni — minimális népiskolai tantervnek megállapítása.

A túlterhelésről így nyilatkozik : «Nekem már annyiszor volt alkalmam 
erre vonatkozó nézeteimet a t. Ház előtt kifejteni, hogy nem akarom t. 
képviselőtársaimat ennek ismétlésével untatni. Csupán arra kérem az igen 
t. vallás- és közoktatásügyi minister urat, hogy miután változatlan meggyőző
désem az, hogy a túlterhelés ellen nemcsak negativ, de positiv rendszabá
lyokkal is, nevezetesen jobb, czélszerűbb testi neveléssel kell küzdeni, ennél
fogva méitóztassék a testi nevelésre nézve az utóbbi időben tett több rend
beli kezdeményezéseket kellő figyelemben részesíteni».

Kérdést intéz ezután a ministerbez a millennáris kiállítás tanügyi 
programmjára nézve. A programmból több pontot töröltek a népoktatási 
osztályból, már pedig ha e kiállításon közgazdaságunkat bemutatjuk, tarto
zunk reputatiónknak azzal, hogy közoktatásunkat is bemutassuk. Tervben 
volt egy közoktatásügyünket tárgyaló munkának több nyelven leendő meg- 
iratása : ezt is nagyon fontosnak tartaná, mert ez volna egyik legmaradan
dóbb emlékű műve a millenniumnak.

Gróf Batthyány Tivadar: Főleg az egyházpolitikával foglalkozik s ép 
úgy izgalmat jósol az iskolák államosítása esetére, mint a hogy a polgári 
házassággal történt. A közoktatás kérdései közt a szakiskolákról szól s meg
különböztetést akar tétetni kereskedelmi akadémiák és kereskedelmi közép
iskolák közt. Majd az egyetemi tanítást rosszalja s ellentétet keres a volt 
és az új kormány közt. hogy azt a maga egyházpolitikájának javára magyaráz
hassa. Ez ellentét feltüntetése végett polemizál a közoktatási tanács reacti
válása ellen is.

V I. nap, január 30  án.
A vita hatodik napján négyen beszéltek. De a vitának középiskolai 

érdeke nem volt. Csak annyiban, hogy Thaly Kálmán a történelem tanítá
sának kiterjesztését kívánta. S végül interpellatio történt a szegzárdi gymna
sium ügyében.

A vita folyása következő volt:
Thaly Kálmán: Azon kezdi, hogy nem mond pártbeszédet, mert a 

cultura nem pártkérdés. Sajnálja, hogy pár éven át az egyházpolitika el
nyomta a közoktatási vitát. Nem talál megrovandót abban, hogy a minister 
programmbeszédében sok kérdést ölelt föl, mert jóakaratot lát benne. 
Üdvözli azért, hogy a középiskolában a nemzeti szellem erősítését tűzte ki 
czélul. A mellett érvel, hogy a nemzeti történelemnek adassák nagyobb tér 
ne csak a felső, hanem az alsó osztályokban is. Általában az elemi és 
középoktatás terén sürgősebb teendőket ismer, mint a harmadik egyetem, 
melyre szerinte elég tanár sem áll rendelkezésre. Régente az ilyen hajon 
úgy segítettek őseink, hogy külföldről hívtak tudós tanárokat, a mit ő tör
téneti apparátussal iílustrál. Ma nem követhetjük a példát, hanem nevelnünk 
kell a tanárokat. De aztán itthon is kell őket tartanunk. Szeretné, ha 
egyetemi tanáraink követnék tudós német collegáik példáit s maguk köré
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csoportosítanák a jelesebb tanítványok egy-egy kisebb körét. A harmadik 
egyetem helyéül különben Debreczent látja legalkalmasabbnak. A minister 
arról is beszélt, hogy az egyetemi tanár állását emelni kell. Figyelmeztet, 
nehogy a czím- és rangkórságnak adjanak újabb tápot. A maga részéről 
személyes pótlékot adna a kiváló tudósoknak. Minderre sok példát említ 
külföldről. Általában bőven foglalkozik az egyetemmel. Majd ajánlja, hogy 
a mmeumban időnkint szemléltető oktatás tartassák, de e czélra a helyisé
geket is ki kell bővíttetni. Kéri a ministert, építtesse mihamarabb fel a ter
mészetrajzi museumot, hogy ez az épület nemzeti czéljainak megfeleljen.

Hangsúlyozza, hogy történeti festőkre van szükség” fájdalom, hogy 
nincsen magyar Matejko. a ki a történelem minden részletét megörökítse. 
A festészeti iskolában fektessenek súlyt a történeti irányra, adjanak ösztön
díjat egyeseknek, hogy külföldön tanulmányozzanak, mert különben oda
jutunk, hogy phantasiaból festik történeti képeinket. Annál inkább ajánlja 
ezt a minister figyelmébe, mert a művészetben ez felel meg a nemzeti 
elemnek.

Még egyre hívja fel a minister figyelmét, hogy Drezdában a királyi 
palotában van Mányoki egy kitűnő képe: II. Rákóczy Ferencz. Miután ezt a 
képet meg nem szerezhetni, kéri a ministert, másoltassa le egy kitűnő festővel.

Bartók Lajos: Hosszú beszédet mond, de nem sokat foglalkozik a 
szorosan vett tanügyi kérdésekkel. Általában a nemzeti culturát, nemzeti 
műveltséget sürgeti s azt panaszolja, hogy túlos-túlig utánozzuk a németet. 
Iskoláinkban is nemzeti önállóságot akar látni. Aztán főleg a művészeti és 
szinészeti ügyekről beszél. A középiskolára nem is reflectál. Csak a köz
oktatási tanács reactiválását mondja elsietett intézkedésnek.

Hermann Ottó : Beszédének egy részében az egyházpolitikával foglal
kozik, a hol talán ő a legradicálisabb ; másik részében pedig azt panaszolja 
föl, hogy a tanári székekre nem a leghivatottabb erőket ültetjük. Példákat 
hoz fel. De súlyt fektet, hogy a tanárképzést javítsuk s hogy küldjünk ki 
ifjakat külföldi tanulmány-útra s hazatértök után adjunk nekik munkakört 
és tért. Tankönyveink 9/,0-része szerinte tűzrevaló ; nincs bennök magyarság 
sem nyelvben, sem tartalomban. Cultur-intézeteink is kezdetlegesek S nincs 
megelégedve a képviselőházi eultur-vitákkal sem, mert úgy találja, hogy 
csak a ministeri jelentés statistikai adatairól mondanak paraphrasisokat, de 
nem vetnek föl eszméket s nem azok fölött vitatkoznak.

Vajay István: Rövid beszédet mond s nem foglalkozik az egyház- 
politikával. Csupán két kérdésről szól. Ellenzi a népiskolák államosítását s 
ennek kezdeményezése esetére culturharczot jósol, mert az egyház nem 
mondhat le az iskoláról; s aztán a tanítók nyugdíjsérelmét ajánlja a minister 
figyelmébe.

Ezzel a vita e napra véget. ért, de következett még egy interpellatio, 
a mely szintén tanügyi, még pedig speciálisán középiskolai érdekű.

Boda Vilmos intézett kérdést a ministerhez, hogy hajlandó-e jövő tan
évvel megnyitni a szegzárdi gymnasiumot, melyre a megye és város évi 
tízezer forintot szavaztak meg, tehát annyit, a mennyit az előző minister 
kikötött.

V II. nap, január 3 I-én .
A vita véget ért, a költségvetést általánosságban csaknem egyhangúlag 

elfogadták.
Utolsó nap öten beszéltek, köztök Wlassich Gyula minister is, ki ez

úttal harmadszor szólalt föl s reflectált minden felszólalónak a szavaira. 
Mondott újat i s : hogy a tanítók fizetését legalább részleges intézkedéssel 
javítani fogják. E napon különben kevés olyan kérdés említtetett, mély közép
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iskolai érdekű volna, csak a minister jelezte, hogy a tandíjmentesség ezután 
majd könnyebben el lesz nyerhető s hogy ő nem akarja elejteni az egységes 
középiskolát. Három szónok úgyszólván csak az egyházpolitikával foglalkozott.

Márkus József a népoktatással foglalkozik. Szerinte 1868-iki népoktatási 
törvényünk férczmű. Hiba, hogy nem gondoskodott kellően sem az iskola 
költségeinek fedezéséről; sem a felekezetek és községek iskolatartási s költség
viselési viszonyairól; de sőt azt sem mondta ki, hogy ha a felekezet és 
község nem bírják a költséget, a kormány köteles segélyezni. Példákkal 
illustrálja, hogy a felfogásban zavar volt és van és hibáztatja az előző kor
mányokat, hogy mulasztásokat követtek el. Nem látja be azt sem, miért 
kelljen az egyszerű földmívesnek oly sokáig iskolába járnia s annyi minden
félét tanulnia ; s hogy miért akarják most polgáriskola állítására kötelezni 
az olyan városokat, a melyekben erre szükség nincs.

Dégen Gusztáv : Helyesli a minister programmját s hivatkozik, hogy 
helyesli azt Berzeviczy Albert is, a ki «ebben a tárgyban egyik kitűnő szak
emberünk*. A közoktatásban barátja a conservativ iránynak, az állandóság
nak. De az egész oktatásnak nemzetinek kell lennie és alaposnak. Örvend, 
hogy a minister is ezt akarja s a tanerők képzésének javítása pénzbe fog 
ugyan kerülni, de a nemzet ezt meg fogja adni. Nemcsak tanult, hanem 
egyúttal mívelt tanítókra és tanárokra van szükség. Kívánja, hogy a vizsgák 
niveauja emeltessék minden fokon és ágazatban, a tanárok ne legyenek 
enyhék az osztályozásnál. A jogi egyetem túltömöttsége ellen a decentralisatiót 
látja legjobb orvosságnak. A jobb akadémiáknak meg kellene adni a jogot, 
hogy szigorlatokat tartsanak s a ki ott megfelelt, nyújtson be a budapesti 
egyetemhez értekezést, a melynek alapján itt doctori képesítést kaphat. Pár
tolja, hogy egyes kiváló szakférfiak s tanerők személyes pótlékkal nyelhesse
nek meg az egyetemnek. Szól végre arról, hogy vitában arról beszéltek, hogy 
a tanerők gyengék. Ezt a vádat általánosságban visszautasítja s igen helye
sen, cóncret adatokat kér. A tandíjak leszállítását nem tartja időszerűnek, 
de a fölmentéseket nagyobb terjedelművé kívánná tenni. Végül az egyház
politikára tér és békét hirdet.

Dr, Wlassich Gyula minister: Köszöni, hogy nem egyházpolitikával, 
hanem inkább a közoktatással foglalkoztak s hogy a felszólalók, három 
kivételével, tárgyilagosan bírálták programmját. Az egyházpolitikával nem 
akar hosszan foglalkozni, de kijelenti, hogy az elvek alapján áll s csak olyan 
módosításokba fog beleegyezni, melyeket a lelépett kabinet tagjai is elfogad
nak. Kovács Albertnek azt feleli, hogy a kormány nem gondol a papnevelés 
államosítására.

A közoktatásra térve, constatálja, hogy egyesek tartalmatlannak, üres
nek mondták programmbeszédét, de más ellenzéki képviselők ellenkezőleg 
azt mondták, hogy igen sokat ölel föl, többet, mint egy emberélet megvaló
síthat. Aztán erre nézve így nyilatkozik:

«Talán még sem olyan tartalmatlan az a programm, — habár meg
jegyzem, hogy én sem akadémiai dissertatiot, sem essai-t nem akartam a 
közoktatásügyi politikáról előadni, hanem az actuális közoktatásügyi politiká
nak legközelebbi teendőit kívántam a t. Ház előtt feltárni: — az a programm, 
a mely felöleli a 68. törvény revisióját és pedig nemcsak általánosságban, 
hanem rámutat a hiányokra is, még pedig azt hiszem, semmiféle hatalmi 
érdek által sem vezetve, de tisztán didaktikai és administrativ szempontok
ból ; a mely felkarolja a tanítóképzés ügyét és annak módjaira is ráutal; a 
mely a tanfelügyelői szervezetnek az administratióba való beillesztésének 
eszméjét megpendíti; a mely a kereskedelmi iskoláknak idáig meg nem álla
pított tantervének kérdését véglegesen óhajtja szabályozni s feladatául tűzi a 
polgári iskolákat rendeltetésüknek visszaadni; az ipari szakoktatásban, a 
gyakorlati irány megőrzése melleit a szervezet egységét akarja megóvni; a
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középiskolai oktatás terén az egységes középiskola irányában halad és minden 
partiális reformot ennek rendel alá ; a mely a nemzeti elemet a tanrendben 
megerősíti ; a görög nyelvet pótló tanrendet, mely ellen igen sok kifogás van. 
reform alá kívánja venni ; a tanárhiány pótlására és a tanárképzésre vonat
kozó intézkedéseket felkarolja ; az országos közoktatási tanács halaszthatatlan 
reformját tűzte ki czéljáúl, — mert hiszen a tanács működésének visszaállítása 
nem azt jelenti, hogy jelen szervezetében kívánom azt fentartani, sőt határo
zottan kimondtam. hogy legsürgősebbnek tartom a közoktatásügyi tanács 
reformját i s ; — a mely a tankönyvbirálatnak, mely igen sok bajra vezetett, 
teljesen új módját kívánja behozni; a mely a felsőbb oktatás terén az egyetemi 
rendszert, mint irányadó elvet határozottan megjelöli és a jogakadémiákra 
vonatkozólag szintén határozottan megmutatja, hogy mely irányban kívánja 
azokat tovább fejleszteni: azt hiszem nem tartalmatlan és nem üres, mert ha e 
programmnak csak felét is megvalósíthatom, akkor nagyon nyugodtan hagy
hatom el e helyet, mert a magyar kultúra ügyének csakugyan tettem hasznos 
szolgálatot.

A másik kifogás, a melyet említettek, hogy nagyon sok a részlet, de 
nincs benne vezérlő gondolat, irányelv. T. Ház, egész életemben, igen szerény 
irodalmi munkásságomban, a tanszéken, a törvényhozás elé szánt munkála
taimban mindig egyre törekedtem: arra, hogy a vezérlő gondolatot, a kom- 
prehenziv tételt magamnak felállítsam. Éreztem tudományos foglalkozásom 
közben is, hogy ennek a korszaknak a tulajdonképeni jellemzése a nagy 
analízis, és ennek mondhatnám, igen gyakran, nyomasztó érzete alatt voltam, 
és akkor jól esett lelkemnek felemelkedni a synthesis magaslatára és keresni 
az összefoglaló, a nagy, megnyugtató igazságokat.

Méltóztassék elhinni, a gyakorlati politika terén sem teszek máskép, 
egy lépést sem tudok tenni a nélkül, hogy ne legyen előttem vezérlő gondo
lat. mely engem vezet. Elismerem azonban azt, t. képviselőház, hogy én a 
magyar kultúra és közoktatási politika vezérgondolatának definiált tételeit 
programmbeszédemben nem adtam. Azt hittem és hiszem, hogy a magyar 
kultur- és közoktatásügyi politikának vezérgondolata nem változhatik e hely 
minden gazdacseréjével. Azt hittem és hiszem, hogy ez a magyar közoktatás 
és kultúrpolitika a nemzetnek nagy közkincsét képezi, melyet a traditió 
tekintélye vesz körül. Ez nemcsak a szakembereknek úgynevezett czéhbeli 
privilégiuma, ezt már mindenki ismeri, mindenki tudja. Azt hittem, hogy 
programmom minden szaván átrezeg az, a mi minden magyar ember szivében 
él, hogy az iskolának, az egységes magyar nemzeti kultúrának szolgálatában 
kell állnia. Azt hittem és hiszem, hogy nekem nem kellett külön biztosítani 
a házat arról, hogy én felfogom a magyar nemzet speciális kulturmissióját, 
melynek köszönhette eddigi létét és köszönni fogja tovább-fejlődését. Azt 
hittem, hogy nekem ezen a helyen nem kell beszélnem arról á szerves kap
csolatról, mely a népiskola, a középiskola és a felsőbb oktatás között fennáll, 
hogy t. i. a jó népiskola premissája a jó középiskolának, a jó középiskola 
pedig premissája a jó egyetemnek és viszont jó egyetem nélkül nem képzel
hető jó középiskola, mert hiszen a tanárképzés azon fordul meg, hogy milyen 
az egyetem. Erről nem tartottam szükségesnek beszélni, t. képviselőház. Azt 
hittem, hogy ennek, a részletes programmomnak minden szava mögött meg
találják azt a végczélt, mely előttem lebeg, hogy minél műveltebb,, minél 
hazafiasabb, minél erősebb nemzedéket tudjunk nevelni, hogy aztán minél 
jobbak és hatalmasabbak legyünk. Azt hittem, hogy az is átvonul program- 
momon, hogy én nem a sistemákra helyezem a súlypontot, hanem, a tanár 
és tanítóképzésre, és nagyon örülök, hogy Hermann Ottó t. képviselő úr. 
kinek nagy műveltsége előtt tisztelettel hajlok meg, — tegnap azt mondotta : 
»a tanárképzés minden». Igaza van ! Renan is azt mondja a közoktatás terén : 
«Les homnes sont tout».

Ez tehát mégis csak egy kis vezérgondolat is.
Én, t. Ház. szántszándékkal kerültem programmomnak felállításában az
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általánosságokat; azt akartam, hogy a legközelebbi jövő feladatait tárjam a 
Ház elé, és hogy módjában legyen a t. Háznak azt megbírálni, hogy én is 
tanulságot meríthessek abból a bírálatból. Én nem is szakemberek számára, 
hanem a képviseló'háznak, általában a nagy közönségnek tájékoztatására a 
legnagyobb egyszerűséggel tártam fel részletesen a teendők sorozatát».

Aztán megjegyzi, hogy gróf Csáky Albin programmbeszédében épen 
azt kifogásolták, hogy igen általános; neki pedig a részleteket vetik föl. Ezt 
az ellenmondást olvassa ki Kovács Albertnek akkori s mostani beszédéből. 
Majd így folytatja :

«Azután azt méltóztattak mondani, hogy ebben a programúiban nincsen 
semmi új. No, t. Ház, nagy visszaélést űzünk ezzel az újsággal! Mert én, a 
ki egy kissé legalább egy irányban szakkérdésekkel bővebben is foglalkoztam, 
merem mondani, hogy pl. a büntetőjog körében is egy század alatt csak 
egy olyan elme születik, a mely újat tud produkálni, olyant, a mit én újnak 
nevezhétek. Tehát az az új nem valami gyakori dologra; a gyakorlati politika 
terén pedig, ha erről a helyről valaki egy eddig nem hallott új eszmével 
lépne fel, úgy azt én nagy bizalmatlansággal fogadnám. Mert én nem azt 
akarom, hogy erről a helyről új eszmékkel lépjenek fel, hogy erről a hely
ről új eszméket ajánljanak elfogadásra, hanem a mit a közvélemény már 
megérlelt, a mi egészen tisztában áll előttünk a gyakorlati politika = terén, 
ily érett eszmékkel kell erről a helyről előállani és annak megvalósítására 
törekedni. Én tehát készséggel elismerem, hogy programmomban bizony va
lami új eszme, olyan, a mi most erről a helyről először lett volna han
goztatva, nincsen. Nem akarom mondani, hogy a parlamentnek, alkotmányos 
országokban ne volna hivatása új eszméknek propagálása. Ilyen új eszmék
nek propagálása kétségtelenül úgy nálunk, mint más alkotmányos országok
ban. a parlament egyik feladata lehet; de nem erről a helyről akkor, 
midőn a legközelebbi teendők programmját állapítjuk meg.

Ezek után a részletekre tér át. A népoktatás teljes államosítását nem 
akarja, de a hol kell, szívesen állít állami iskolát. Mennél többet fog állít
hatni, annál inkább fog örvendeni. Sajnálja, hogy a millenniumra száznál 
többet nem nyithat. Téves állítás, hogy a míg népoktatásunk nem teljes, 
addig a felsőbb oktatásra fényűzés volna áldoznunk. A kulturális kérdések 
fontosságát nem szabad szembe állítani.

A következő passusban örömhírt közölt a tanítókkal. E szerint a 
tanítók egy részét be szándékoznak vinni a XI. fizetési osztályba 500—600 
és 700 frt fizetéssel. Végleges megállapodás még nincs, a terv most a pénz- 
ügyministernél van, de kilátás van, hogy a terv megvalósul. A biztatást, 
hogy bocsátkozzék túlkiadásokba, nem fogadja e l ; a költségvetés keretei 
közt óhajt maradni. A tanítói nyugdíj-sérelmekről nem mindig alaposan 
panaszkodnak, de törekedni fog segíteni, a hol lehet.

A magasabb nőnevelés kérdéséhez megjegyzi, hogy e téren elég gyor
san haladtunk. A leány-gymnasium ügye azonban szorosan összefügg az 
egyetemi továbbképzés kérdésével s ezt komolyan tanulmányozni kell, ezzel 
majd foglalkoznunk kell. A maga részéről azt hiszi, hogy a gyógyszerészi, 
meg a nőorvosi és gyermekorvosi pályákat meg kell majd nyitni a nők 
előtt. Ennek kapcsán megjegyzi, hogy Zürichben a bölcsészeti fakultáson 
tanul egy magyar polgáriskolai tanítónő is, a ki nem csak fizetését húzza, 
hanem 500 frt államsegélyt is kap.

A  középiskolai ügyek közül először is a tandíj-kérdést említi s ada
tokkal mutatja ki, hogy más . országokban sokkal nagyobb a tandíj mint 
nálunk. Egyébiránt Ígéri, hogy a tandíjmentesség dolgában nagyobb kedvez
ményt fog adni.

Az egységes középiskoláról így nyilatkozott: «Azt a nézetet is hal
lottam, hogy az egységes középiskolát elejtettem volna. Ezt egy szóval sem 
mondottam. Én az egységes középiskolát, mint czélt tűztem k i ; a partialis 
reformoknál is mindig az egységes középiskola felé törekszem, következőleg
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nem áll az a vád, hogy én az egységes középiskolát nem is óhajtom érvé
nyesíteni. Az internátus eszméjét felvetve azt mondtam, hogy a bölcsészeti 
kar mellé az internátus felállítása által a tanárképzésben, az általános 
műveltség emelésének is egyik eszközét fogjuk megtalálni. Akkor az igen 
tisztelt képviselő úr azt mondotta, hogy ezt a paedagogiai eszmét Angol
országba meg fogja írni, mert ez olyan specialis dolog. Na tisztelt képviselő 
úr, csak írja meg az angoloknak. Válaszszon ki egy ködös napot, mikor nagyon 
borongós az idő és nagy a spleen, és tessék elhinni, hogy fognak ugyan az 
angolok mosolyogni, de nem az eszmén, hogy az internátust Magyarországon 
felkarolják, hanem azon, hogy ezt a t. képviselő úr mint nevetségest akarja 
oda állítani. Nincs ország a világon, hol az internátusokat annyira felkarol
nák. mint Angliában. Éppen Anglia az, hol az egyes internátusok, úgy a 
szellemi, mint a testi képzés terén versenyre kelnek, s a lehető legnagyobb 
eredményeket biztosítják az ifjúság nevelésében és tanításában. Ez egyike a 
legegészségesebb angol intézményeknek, az, melyet nálunk utánozni kell.

A mi pedig az általános művelődést illeti, ha kellő felügyelet, lelki- 
ismeretes, jó praefectura mellett mindennel el van látva, nyelvi ismereteit 
gyarapíthatja. zenét stb. csak mindenesetre jobb, mint ez a mai elhagyatott 
állapot. Nézzük meg a philosophiai hallgatók azon részét, mely kénytelen itt 
a fővárosban teljes visszavonultságban élni, s alig képes azt a társadalmi, 
műveltséget, mely e téren szükséges, megszerezni.»

A továbbiakból megemlítjük, hogy az egységes államvizsga ügyében a. 
javaslat most az igazságügyi ministeriumban van. — A Mányoky-képet, 
melyre Thaly Kálmán hívta föl a figyelmét, le fogja másoltatni.

Beszédét aztán így végzi: Igen gyakran hallottam ebben a tárgyban, 
azt ismételtetni, hogy <a közoktatási tanács véleményét is meg fogom hall
gatni, stb».

A múltra nézve már megfelelt erre Pulszky Ágost képviselő úr, de én 
a jövőre nézve is kijelentem, hogy oly nagy fontosságú kérdésekben, melyek 
a magyar kultúrát, a közoktatási politikát érintik, nem tehetem, hogy azon. 
szakférfiakat, a kik az élettel, az iskolával állnak szoros összeköttetésben,. 
mellőzzem. Ha azonban az enquete arra való, hogy egyes kérdéseket egy
szerűen eltakarjon, abban az esetben én nem fogom az ily természetű enquete- 
ket pártolni és támogatni. Én oly enquete-et akarok, mely az élet tapasz
talataiból vett jó tanácsokkal e haza és a nemzet érdekének szolgál. És 
Zichy Jenő gr. képviselő úr, ha hozzáfordulok majd azon szakkérdésekben, 
a melyekben őt illetékesnek tekintjük, bizonyára szives készséggel jön majd 
az enquete-be, és ott engem tanácsával támogatni fog.

Egyáltalában pedig sohasem fogok а bmeau-k homályából idehozni 
törvényjavaslatot, mert nem tartom helyesnek, hogy e bureau-к íróasztalairól 
egyenesen ide jöjjenek a törvényjavaslatok. Menjenek előbb ezek szaktanács- 
kozmány elé, szóljon előbb hozzá az egész szakértő, esetleg nem szakértő
közvélemény, és ha azok ily módon megvannak érlelve, akkor van helyén, 
hogy a törvényhozás foglalkozzék velük. Ezzel t. ház a főbb kérdésekre kiter
jeszkedtem, s zárom beszédemet.

Egyik képviselő úr azt mondotta, hogy a magyar kultúra ügyének egy 
perczig sem szabad stagnálnia. Ezt érzem és tudom, mert a stagnátió azon
nal visszaesést jelent. Es épen azért, t. ház, mert én ezt tudtam és tudom, 
ennélfogva arra a kérdésre nézve, a melyet teljesen érettnek tartottam, úgy
szólván hivatalba lépésem napján megtettem az _ intézkedést, értem a nép
oktatási törvény revisiójának munkába vételét. És ez a háznak úgyszólván 
osztatlan helyeslésével találkozott és én bízom abban és remélem, hogy az 
előkészítő munkálatokat, ha nem is gyorsan, de mindenesetre oly időben és- 
oly alakban fogom a közvélemény elé bocsáthatni, hogy azok közhelyesléssel is 
fognak találkozni; mert — ismétlem — nem hatalmi szempontok azok, melyek.
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miatt ezen kérdést előtérbe állítom, hanem tisztán didactical és administrativ 
szempontok.

Én, t Ház, merész kísérletekbe és vakmerő újításokba bocsátkozni 
nem fogok, hanem azt tudom, hogy a magyar kultúra ügyének minden ágá
ban a fokozatos Fejlődés útján fogok haladni, és erre nézve egyelőre csak 
az szolgáljon biztosításúl, hogy én tudom, mivel tartozom e felelősségteljes 
állásban' hazámnak, nemzetemnek és e nemzet legféltékenyebben őrzött kin
csének : a tnagyar kultúra ügyének.

Kovács Albert: Személyes kérdésben szól. Tagadja beszédeiben az 
ellentmondást. Az internatusra nézve pedig azt feleli a ministernek. hogy az 
angolok; jól ismerik az internatus hátrányait s hogy az angol inkább szög
letes. semmint a társadalmi műveltség mintaképe.

Drakulics P ál: Kizárólag egyházpolitikával s a szerb gör. kel. egyház 
autonómiájával foglalkozik s ez alapon tagadja meg a költségvetést.

Asbotli János : Arra, hogy milyen rossz kultur-politikát csinál a kor
mány, például hozza föl Udvarszállást, hol az oláh lakosság hiába kért 
állami népiskolát s kénytelen volt az oláh iskolába küldeni gyermekeit. 
Ennek kapcsán aztán nagyon sötét képet festett egész politikai szervezetünkről

Ezzel a vita ki volt merítve, a Ház fölállással szavazott s. a költség
vetést csaknem egyhangúlag elfogadta a részletes tárgyalás alapjául.

ISMERTETÉSEK.
P raeparatio  a Bartal-Malmosi-féle Latin Gyakorlókönyvhöz. 

Középiskolák I. és II. osztálya számára készítették Szőke Adolf 
-és Györky Lajos főgymnasiumi tanárok. Ára 50 kr. Budapest, 
1894. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.

E 76 lapra terjedő füzet a tanulón, tanáron és szülőkön kíván 
segíteni. A tanulón azáltal, hogy fölmenti ,.az olvasmányok feldolgo
zása alkalmával a sok időrabló jegyzet-(ek) leírásától, melyek még 
akkor sem szoktak pontosak lenni, ha tanáruk után a tábláról má
solták s így kikerüljük azt is, hogy mintegy mi magunk utaljuk tanít
ványainkat a hibásan leírt jegyzetek hibás betanulására“. A tanárt meg 
akarja kímélni „a szófüzetek át-átvizsgáiásától, meg az anyag tollba 
való mondásától, minek következtében a begyakorlásra sokkal több 
idő fog rendelkezésére állni, mint e munkácska nélkül állott“. A szü
lőket végül a praeparatiókhoz szükséges papiros költségéitől kivánja 
megmenteni.

Én szerzők munkáját sokkal hasznosabbnak tartom, mintsem 
hogy azt a pénzzel, és idővel való garaso.s takarékoskodást engedhet
ném vele versenyre kelni. Sőt szerény véleményem szerint, ha csupán 
ennyiből állana az egész baszna, akkor nemcsak fölöslegesnek, hanem 
károsnak is kellene nyilvánítani, mint olyant, mely kivált az idegen 
nyelvek tanításának egyik legfőbb tényezőjét, megtanulásuk egyik hat
hatós segédeszközét s a megjegyzés egyik legerősebb tániasfrtékát
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akarná kitúrni a használatból. Már az írás. s a helyesírás, sem tanít
ható csupán elméletileg, hanem —  és pedig a legczéiszerűbben — 
gyakorlás útján. A figyelmeztető, kiigazító munka sohasem hiányoz- 
hatik. így úgyesedik a tanuló keze, szeme ; így megy át a helyes alak 
mintegy a vérébe. Megengedem, hogy a fölületességhez szokott tanuló 
sok hibát ejt eleinte az egyes szavak kiírásában ; de épen avval szok
tatjuk őt hozzá a gondos és alapos munkához, ha minden, alkalommal 
szeme elé állítjuk felületes munkája következményeit. —  A tanulásban 
pedig a szem hozzászoktatása a figyelmes munkához igen nagy fon
tosságú. A mit gondosan leírunk, azt már félig megtanultuk. Idegen 
szavak tanulásánál még jelentősebb segédszere a leírás a megjegyzés
nek. Hozzájárul azután a gyakori hallás és kiejtés. Tehát a je lszó : 
Saepe scribendo, saepe dicendo, saepe audiendo !

Kijelentettem már föntebb, hogy az én egyéni nézetem nem a 
munka hasznos voltát akarja kétségbe vonni, csak kiemelni, hogy 
haszna nagyobb, mint a mit az előszó hirdet s hogy én csak a nél
kül látom szívesen az iskolában, nem avval. Érdemes voltát el fogja 
ismerni mindenki, a ki napról-napra tapasztalja, hogy a különféle 
tárgyak szerint többfelé ránczigált gyermekésznek mily nagy könnyítés 
már csak az időnkint szükséges nyelvanyag összegyűjtése is. Erre való 
tekintetből jobban szeretném, ha egyes kifejezések (különben helyes) 
szabad fordítását az eredetit a lehetőségig fedő magyarra tétel előzné 
meg; pl. (30. 1.): tantum animo valuit, (31. 1.): ut conspectum eius 
concioni abstulerint, (33. 1.) : imperium quinque dierum spatio finie
batur, é s : annuum intervallum regni fuit, (39. 1.): res ad interre
gnum rediit.

A 13. 1. fascis magyarázatában ez áll: ,.melynek közepében 
bárd volt“ ; pedig ha a fascis cum securi képét megmutatjuk a 
tanulónak, a bárdot a vesszőcsomó mellé szúrva, vagyis kötve látja 
(Rich, s. V.).

A 73. 1. accumbere helyesen van fordítva; „(feküdni) ülni“ ; 
mégis jobb lett volna talán a „feküdni“ jelentés mellett megmaradni; 
mert annak megértésére, hogy miért kell itt accumbere igének ülni 
értelmet adni, a tanulóknak némi históriai és irodalomtörténeti tájé
kozottságra is szükség volna. Különben is, ha Liviust nem furdalta a 
lelkiismeret, mikor a római királyság korára a saját kora szavát alkal
mazta, mi is megtarthatjuk annak valódi jelentését.

Az 52. 1. carmen legis „törvényczikk“-nek fordítva teljesen 
elveszti ősrómai jelentésének még az árnyékát is,; jobb lett volna 
szerintem így fordítani: a törvény verse, (szava) s egy pár szóval 
megmagyarázni, miért hívta a régi római a törvényt versnek.

A 20 1. impetro jelentései közül a legutolsó („kieszközöl“) felel 
meg legjobban az alapfogalomnak; a másik kettőt jobb lett volna 
-elhagyni, vagy helyükbe ezt te n n i: „kéréssel elér“.

A XIX. sz. gyakorlatban „convallis duorum montium“ külön
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magyar fordítást kívánt volna. —  A 38. 1. „divinum ius —  vallást 
tárgyázó szabály“ nehézkes. — 24. 1. „divinum alium v. alii alios 
amare“ az infinitivus természetével össze nem férő kifejezés. —  
37. 1. in eo erat nem „azon a ponton állt a dolog“ , hanem: 
(Numa) azon vála. —  44. 1. utrosque nem ..mind a két részen“,, 
hanem: mind a hét rését v. félt. —  46. 1. posita est nem „függött“, 
hanem függ, valamint a 44. 1. posita erat sem „függött vala“, hanem: 
függ vala. —  45. 1. incipiendum erat a következetességre való tekin
tetből =  meg hell vala kezdeni. — 47. 1. agitatio első sorban moz
gatás, forgatás s csak azután mozgás. —  71. 1. carpento invehi kocsin 
menni (nem „kocsin oda menni“).

A magyar nyelvtan párhuzamos tanítására való tekintetből a 
futurum imperfectum indicativi magyar fordításában czélszerű követ
kezetesen megmaradni a folyó jövőidő mellett. Kár, hogy a Gyahorló- 
hönyv is cserélgeti azt a beálló jelenidővel. — Ugyancsak a későbbi 
magyar nyelvtani tanulmányokra való nézvést már most szoktathatjuk 
őket a harczolni v. harcéra vágyás, uralkodni v. uralomra vágyás, a 
föhatalom elnyerése után vágyás, pénzre vágyás s hasonló használa
tokhoz, ezek helyett: harczvágy (17. 1.), uralkodásvágy (10.1.), pénz
vágy (57. 1.) stb. s már most kerültethetjük velük a nomen actionis-ban 
a szenvedő képzőt, pl. (9. 1.) fölneveltetését (holott u. o. hitevését — 
expositionem igen jól megállja helyét).

Esset (31. 1.) csak „volna“, nem „lenne“ is.
Ha quirinusi-t, aventinusi-t írunk, akkor sabin (34., 58., 61.1.) 

helyett is sabinus-1 kíván a következetesség.
Sajtóhibák: 3. 1. parent, 12. 1. pareo [parent, pareo helyett),

14. és 31. 1. appareo (appareo h.), 7. 1. tetris [tétris h.), 17. 1. humi
litas [humilitas h.), 39. 1. morior [morior h.), 44. 1. icere [icere h.),
51. 1. lenio [lenio h.), 55. 1. ruitum [rutum h.), 63. 1. venumd-äre 
[venumd-are h.), 73. 1. foritert [fortiter h.), u. o. incidit után (a praes, 
perf. ind.) -cidit [ eidi h.). A 33. 1. „summa rerum =  az egész, a 
föhatalom“ : az „egész“ után valami kimaradt, ta lán : állam; a gya
korlókönyvi szólajstromban legalább azt találom utána.

Végül kitüntetem még prodit értelmének a „concio =  gyűlés“ 
jelentéséhez való erőszak olását (31. L). Concio nem csupán gyűlést 
s beszédet jelent, hanem azt a helyet vagy emelvényt is, a honnan 
beszélnek (Gell. 18, 7 : contionem tria significare : locum suggestumque, 
unde verba fierent..................V. Ö. Blätter für das bayer. Gymnasial
schulwesen 25, (10), 517 sk.). Az igaz, hogy e helyen az eredeti 
szöveg megváltoztatása okozta a zavart s különösen a .paulo post‘ 
betoldása alkalmas azt a látszatot adni a helyzetnek, mintha Proculus 
Julius csak későbben érkezett volna a gyülekezetbe. Prodit jelentései: 
előjön, előlép, föllép.

Sok helyen talán aprólékosoknak minősíthető megjegyzéseim egy
általán nem akarnak, de nem is képesek a nagy gonddal és hangya
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szorgalommal készült füzet kétségbevonhatatlan becséből levonni, sőt 
•ellenkezőleg épen emelni szeretnék azt azon kartársak előtt, a kik a 
zsenge korú tanuló ifjúság munkájának könnyítését, a fölösleges részek
ben, szívükön viselik. S midőn őszinte elismerésemnek kifejezést adok, 
bocsánatot kérek a t. szerző kartársaktól, ha netalán itt-ott észrevé
teleim hangja vagy kicsinykedése szerény szándékom határán túllépett.

(Árad.) Cserép József dr.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

Az ungvári kör.
Az ungvári tanári körnek 1895. évi január hó 13-án tartott ülése. 

.Az elnök az ülést megnyitván, felkéri Medreczky Istvánt <Az I. időszaki 
tanulmányozási eredmények méltatása» czímű értekezése felolvasására. A fel
olvasást rövid eszmecsere követte, mely után az elnök az egész kör nevében 
köszönetét mond a felolvasónak idó'szerű és tanulságos felolvasásáért és egy
szersmind elhatáróztatik a felolvasásnak a Közlöny részére való megküldése. 
Ezután Dani Ede folytatta a múlt ülésen megkezdett értekezését «Gymna
siumunk újabb történetéről». A nagy szorgalommal és gonddal készült mű 
a millennium alkalmából a magas kormány intentiójának megfelelően inté
zetünk ez évi Értesítőjében egész terjedelmében meg fog jelenni. Ezzel az 
ülés véget ért. Dr. Holosnyay Irén, köri jegyző,

*
*  *

Az I. időszaki tanulmányozási eredmények méltatása.
(2 táblázattal.*)

Munkálkodásunk I. időszaki eredménye általánosságban így szólt: 
598 tanuló közűi jeles: 17 (3°/0). Jeles nincs az I. b. íl. b, IV. b és a Vili. 
osztályban, tehát az intézet harmadrészében — ; jó :  63 (11°/0J. A IV. a,
IV. b és a VII. osztályban, tehát az intézet negyedrészében csak 1—1 • 
•elégséges: 283 (47 °/0) ; egyből elégtelen: 65 (11 °/0) ; kettőből elégtelen: 63 
(10%); többől elégtelen: 107 (18°/0), vagyis átment 363 tanuló (6i°/0), meg
bukott 235 tanuló (39°/0).

Ezen elég kedvezőtlen eredmény arra ösztönzött, hogy a t. collegák- 
nak részletes és teljesen kimerítő képet nyújtsak eddigi munkálkodásunkról. 
Az e czélra készített I. táblázaton az osztályok a negativus eredmény szerint 
következőleg sorakoztak :

a VIII. osztály 14°/0 elégtelennel
a VII. » 2 6 » »
a I a » 2 9 » »
a VI. » 3 6 » »
az V. » 3 8 » »
a II. a » 41 » »

* Ezeket nagy terjedelműk miatt nem csatoltam.
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a III a osztály 41°L elégtelennel
a IV. b s> 46 » »
a II. b » 47 » »
az I. b » 48 » »
a III. b 52 » »
a IV. a > 52 » »a IV. a » 52 * »

A tanulmányozás negativus eredménye tantárgyak szerint a következő: 
Bölcselet 0°/p.
Hittan 0 » . legnagyobba III. b o.-ban 2%, legkisebb a VIII. 0“/0 (elégs.) 
Görögöt pótló

rajz 1 » , az V. » 3 » , » a VIII. 0 » (elégt.)
Görögöt pótló 

magyar 4 » , » az V. » 11», a VIII. 0 » »
Görög nyelv 4 » , » a VI. » 6 » , » a VIII. 0» »
Történelem 9 » , > a III. b » 20 » , z> a VIII. 2 »
Term.-tan 11 » , > a III. b » 15 » , » a VII. 0 » »
Ném. nyelv 12 » , a III. b » 41 » , > a VIII. 0 » »
Magyar » 16 » , l  » a III. b » 3.3 > , » a VIII. 7 »
Földrajz 18 » , » az I. b > 26 » , » a VII. 0 »
Mathem. 18», » a II. a > 31 » j * a IV. a 2 f »
Rajz. geom. 19 » , a III. b » 30 » y » a IV. b 9 » »
Latin nyelv 22 » , a IV. a » 33 » , » a VIII. 0 » »
Term.-rajz 24 » ,. » a IV. b » 39 » . » az V. 1 5 » »

A negativus eredmény legnagyobb a német nyelvből a III. b osztály-
ban (41°/0); legkisebb (0%) : hittanból a VIII.. görögöt pótló rajzból a VIII., 
görögöt pótló magyarból a VIII., görögbó'l a VIII., természettanból a VII., 
földrajzból a VII.. latin nyelv- és bölcseletből a VIII. osztályban.

A jelesek száma szerint így következnek a tantárgyak :
Hittan 38°/0, legtöbb a VIII.-ban 66%, legkevesebb a III. b-ben 9%
Görögöt pótló magyar 29 » , » a VIII.-ban 59», » az V.-ben 11 »
Görög nyelv 26 » , » a VII.-ben 45», a VI.-ban 15 »
Történelem 17 » . » a VIII -ban 27 » , a III. b-ben 6»
Görögöt pótló rajz 16 » , » a VIII.-ban 29 » , az V.-ben 11 »
Természettan 16 » , » a VII.-ben 26 » . » a III. b-ben 11 »
Földrajz 12 » . » a VII.-ben 29 » , » az I. b-ben 6 »
Német nyelv 11 » . » a VIII.-ban 25 » , > a IV. a-ban 4 »
Magyar nyelv 10 » , » a IV. b-ben 22 » . » a III. b-ben 2»
Mathematika 10». » aVII.-ben 24», > all.bésIV.b-ben0 »
Rajzoló geometria 10 » , » a II. a-ban 20 » . az I. b-ben 2 »
Latin nyelv 9 » , » a VIII.-ban 20 » , a IV. b-ben 0 »
Bölcselet 5 » , -- -- -- — -- --
Természetrajz 5 > . » a VI.-ban 7 » , » a IV. a-ban 2 »

Az igen kevés jeles és jó (minden tantárgyból) arra indított, hogy
megállapítsam a lefokozó tantárgyak táblázatát (II. tábl.). E szerint 122
lefokozó eset van és pedig 4 jelesről jóra, 53 jóról elégségesre és 65 elég
ségesről elégtelenre. Ezekből esik

15 a VIII. osztályra 
14 az I. b osztályra 
13 az V. osztályra

10—11 a IV. b, II a és I. a osztályra 
10—10 a VI. és III. a osztályra 

8 a VII. osztályra 
7—7 a IV. a és III. b osztályra és 

5 a II. b osztályra,
a miből következik, hogy az I. táblázaton feltüntetett IV. a, III. b és II. b osz
tályok csakugyan a leggyengébbek, ellenben az I. b-ben a javulás valószínű.

-1--------
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Tantárgyak szerint a lefokozás esetei különben a következők : 
jelestől hittan, magyar, pótló rajz, bölcselet egy-egy esetben ; 
jóról latin 9, magyar, mathem. 7—7, történet, bölcselet 5—5, földrajz, 

rajz. geom. 4—4, német 3, hittan, görög, természetrajz, természettan 2:—2, 
pótló rajz egy esetben ;

elégségesről math. 15, latin 13, természetrajz 11. magyar 8, rajzoló 
geom. 5. német, természettan 4—4, földrajz 3, gör. és pótló magyar 1—1 
esetben.

Általában legtöbbször lefokoz latin és mathem. 22—22, magyar 16, 
természetrajz 13, rajz. geom. 9, német, földrajz 7—7, bölcselet, természet- 
tan 6—6, történet 5, hittan, görög 8—3, pótló rajz 2, pótló magyar 1 esetben.

Ezekre nézve a tanügy és a tanuló-ifjúság érdekében legezélszerűbb- 
nek tartanám, ha az illető tantárgyak előadói, de főkép az osztályfők az 
illetők (lefokozottak) neveit nyilvántartanák és azokat főkép az ellenőrző 
tanácskozmányok alkalmával a szaktanárok figyelmébe ajánlanák annál is 
inkább, mért a szaktanár nem lévén tájékozva a tanuló: általános osztály
zatáról, legjobb akarata mellett sem változtathat az osztályzaton. Ez által 
fokoznék az ifjúság tanulókedvét és sokat lendítenénk munkálkodásunk ered
ményén, mely iránt senki sem lehet közömbös.

(Ungvár.) Medreczky István.

A debreczeni kör megalakulása.
Tanáregyesületünk reformja — úgy látszik — megvalósul, mielőtt az 

új alapszabályok törvényerőre jutnának. Egymásután élednek föl régi és 
keletkeznek új körök a vidéken, hogy így a reform főelve, a tanáregyesület 
decentralisatiója az alapszabályok parancs-szava nélkül is testet öltsön.. 
Debreczenben f. évi janúár 26-án folyt le a tanári kör alakuló gyűlése, a 
mikor is a debreczeni tanárok egy régi mulasztásukat pótoltak helyre, egy
szersmind azt a már több ízben felhangzott vádat czáfolták meg, mintha 
az Alföld nagy városaiban nem volna kellő érzék a tanári körök hivatása, 
a testületi szellem és a tanügyi munkásság ápolása iránt.

Az értekezletet, melyen az ev. ref. fögymnasium, a kegyesrendi al- 
gymnasium, az állami főreáliskola és a keresk. akadémia tanárai közül 20-án 
jelentek meg, Dóczi Imre ev. ref. főgymnasiumi igazgató nyitja meg, a ki 
visszapillantást vetvén a tanáregyesület történetének utóbbi éveire, a beállott 
válságra, a válságból kivezető reformra, nehány szóval ismerteti az új 
alapszabályokat, hivatkozik az 1894. évi tátrafüredi közgyűlésre, mely a köz
ponti választmánynak kötelességévé tette a vidéki körök megalakítását elő
segíteni. Ez indította őt és a választmánynak másik debreczeni tagját, Kardos 
Albertet, hogy debreczeni kartársaikhoz felhívást intézzenek a kör megala
kítására, mely nemcsak az országos tanáregyesület reformja kedvéért szükséges, 
de a melynek jótékony hatása itthon sem fog elmaradni, midőn elő fogja 
mozdítani a debreczeni különböző tanintézetek tanárai között az érintkezést,, 
egymás megbecsülését és fokozni fogja a tanügyi kérdések iránti érdeklődést.

Végül ismertetve a felhívás eredményét, mely szerint az napig 26-an 
írták alá a felhívást és üdvözölve a megjelenteket, fölkéri Zimmermann Gyula 
főreáliskolai tanárt, mint korelnököt, a tanácskozás vezetésére.

Beható tanácskozás után az egybegyült tanárok egyhangúlag kijelentik, 
hogy a debreczeni kört megalakítják, azt a majd érvénybe lépő új alap
szabályok értelmében mindjárt kerületi körré nyilvánítják, melyhez való 
csatlakozásra fölszólítják a debreczeni tankerületbe eső összes középiskolák 
tanártestületeit.

Az értekezlet aztán a tisztviselőket választja meg, még pedig Sinka 
Sándor indítványa értelmében elnökül Dóczi Imre ev. ref. főgymnasiumi
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igazgatót, alelnökül Cserhalmy József piarista gymnasiumi igazgatót, pénz
tárossá Harmath Gergely, tikárrá Kardos Albert főreáliskolai tanárokat.

Elnök a maga és tiszttársai nevében megköszöni a bizalmat és teljes 
buzgóságot Ígér a kör ügyeinek szentelni. Mindenek előtt azon lesz. hogy a 
kör tagjai számban szaporodjanak s midőn örömmel jelenti, hogy Joó István, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület középiskolai felügyelője, tagul lépett be, 
egyszersmind felhatalmazást kér, hogy az elnökség a kör nevében csatlako
zásra szólíthassa föl a Debreczenben működő összes középiskolai és felsőbb 
leányiskolái tanerőket

A kör a kért felhatalmazást megadja, egyúttal megbízza az elnököt, 
hogy azon tagokat, a kik még az országos tanárgvesületnek nem tartoztak 
kötelékébe, ő jelentse be s ajánlja fölvételre a budapesti központi választ
mánynak.

Elnök indítványára a kör bizottságot küld ki az ügyrend és a munka
programul megállapítására s ezzel az alakuló értekezlet véget ér.

Meg kell említenünk, hogy egyesületünk buzgó elnöke, Beöthy Zsolt, 
az alakulás alkalmára meleghangú üdvözlő-sürgönyt küldött a debreczeni 
tagtársaknak, de a sürgöny csak a gyűlés feloszlása után érkezett meg.

Kardos Albert, titkár.

VEGYESEK.
A sárospataki ev. ref. főiskola tanárainak fizetése sokat javúlt a folyó 

év első napjától kezdve. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület közgyűlése, 
mint a főiskola legfőbb kormányzó testületé elhatározta, hogy az 1895. év 
január 1-től kezdve úgy az akadémiai, mint a gymnasiumi tanárok részére 
folyóvá teszi a 100 forintos ötödéves korpótlékot, még pedig az idősebb tanárok 
részére visszamenőleg számítva egyszerre négy korpótlékig. Ilyen módon hat 
akadémiai és hat gymnasiumi tanár fizetése egyszerre emelkedett 400—4C0 
forinttal 2000, illetőleg 18U0 forintra, két akadémiai és egy gymnasiumi tanáré 
300—300 frttal, két akad. és egy gymn. tanáré 100—100 frttal, és az ének
tanáré 50 frttal. A főiskola pénztárának ez évi kiadása a tanárok fizetésének 
rendezése folytán 5550 frttal emelkedett. Felemelték a jogigazgató fizetését 
is 1400 forintra s a pénztárnokét 1200 forintra. A gymnasiumi igazgató tisz
teletdíja már régebben 400 forintban állapíttatott meg. A főiskolának van 
külön orvosa is, 1000 forint évi díjjal s ez köteles a tanulókat, a tanárokat 
s azoknak családját és az iskola szolgáit teljesen ingyen gyógykezelni. A ta
nárok fizetésüket évnegyedenként előre kapják s nyugtáikra a bélyeget a 
főiskola pénztára szolgáltatja. Megemlítjük még, hogy a tanárok gyermekei 
már régi idő óta fel vannak mentve a tandíj fizetése alól.

Értesítés. Az orsz. középisk. tanáregyesület budapesti 1. szakosztálya 
f. hó 4-én délután 5 órakor az egyesület helyiségeiben (Hajós-utcza 23. sz. 
Л. em.) ülést tart. Előadó: Varga Ottó. Tárgy: «Valami a szemléltetésről 
és a nemzeti geniusról.» — (Az előadásra a II. szakosztály tagjait is szíve
sen látjuk.) Fest Aladár, jegyző.

Tartalom : Közoktatási budget-vita. — Ismertetések : Szőke Adolf és Györky 
Lajos «Praeparatio a Bartal-Malmosi-féle Latin Gyakorlókönyvhöz» 
dr. Cserép Józseftől. — Egyesületi élet. — Vegyesek.

HORNYAn SZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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A BUDGET-VIТА UTÁN.

Egyfolytában kilencz nap. Ennyi jutott a magyar képviselőház 
hosszúra nyúló budget-vitájából a közoktatásnak. Ennyi idő alatt 
sokat el lehet mondani s beszéltek is eleget. A vita hosszabbra is 
nyúlt, mint várhatók — s mégis, ha eredményeit bíráljuk ; ha keres
sük, mik lehetnek a tárgyalásnak maradandó nyomai; ha elmélkedve 
meghányjuk vetjük, hogy a széles mederben folyt eszmecserének mik 
lehetnek a messzibbre nyúló hatásai: nemcsak a megelégedésre lehet 
kevés okunk, hanem még csak a megnyugvásra sem találunk valami 
sok alapot.

Az igaz, hogy sajátságos ennek a budget-javaslatnak már az 
eddigi sorsa is. Más vezérnek az aegise alatt konczipiálták, más vezér 
nyújtotta be s ismét másnak adatott a javaslatot magáévá tennie s 
megvédelmeznie. Pedig, ha valamikor, a szervezeti feladatok mai 
stádiumában volna a magyar közoktatás vezérletében szükség az 
állandóság.

A mélyebb vitára tehát ezúttal nem voltak kedvezők maguk a 
viszonyok sem. De azért nagyot csalódnék, a ki az eszmecsere tar- 
talmatlanságának okait csak a múló viszonyokban keresné.

Mert, hogy a vitában kevés a mélyebb tartalom, ezt talán ép a 
középiskolai részre nézvést kell legkevésbbé bizonyítgatnunk. Közlö
nyünk elég bőven ismertette a tárgyalást, nem hagyván kellő figyelem 
nélkül a legkisebb mozzanatot sem. S az egészre nézve a vélemény 
csak egy lehet. Történtek érdekes nyilatkozatok; a részletekben a 
laicismusnak egy-egy bátorsága mellett hallottunk okos gondolatokat 
is; itt-ott, mintha egy-egy vezéreszme is megpendült volna: de a mi 
szaktudásunk s elmélkedésünk termékenyítő magot alig tud találni a 
viták során; eszmék mélyebbre ható fejtegetését, avagy megállapodott 
felfogásoknak eszme-tisztázó küzdelmét keresve sem találunk sehol. 
De még csak törekvést sem ez irányban.

Ez az, a mi a tanárság szemében oly kevés értékűvé devalválja 
az egész vitát.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 27
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S hog}' ez így van, annak okai nem a kormányzásban történt 
változások. Az igazi oknak gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak le, 
első szálai nagyon messzire vezetnek el a történelem fonalán. A leg
újabb aera közoktatási budget-vitáiban egyáltalában soha sem volt 
meg az a mélyreható komoly irányzat, az a tartalmasság, a melyet 
mi ügyünk nemzeti fontosságának tudatában annyira látni szeretnénk, 
a melyet mi oly igazi örömmel üdvözölnénk, a melyért mi az elisme
rés oly devotiójával adóznánk a magyar parlamentnek!

Nem kutatjuk most az okokat, csak tényt constatálunk.
Nem akarjuk most felpanaszolni, hogy nálunk a politika vezérlő 

elemei mennyire nem tartják hivatásnak beleszólni a cultur-vitába s 
eszméket képviselni benne; nem akarjuk fölvetni, hogy a magyar 
parlament erői közt mily kevesen vannak, kik a közoktatás kérdései
vel foglalkozni elég méltó czéljául tekintenék egy életnek; azt sem 
akarjuk elkeseregni, hogy nálunk mily kevesen ismerik az iskolát, 
melynek bírálóiul szeretnének tekintetni: csak azt akarjuk constatálni, 
hogy a mi parlamenti vitáink nem szoktak, nem lehetnek elhatározó 
hatással iskola-ügyeink fejlődésére.

Az egyetlen igazán örvendetes jelensége e vitáknak, a mit hálás 
elismeréssel is kell említenünk: hogy a magyar parlament mindig 
készséggel megszavaz minden pénzbeli eszközt, melyet a kormány elő
irányoz ; sőt e tekintetben nem hogy szűkkeblüséget tapasztalnánk, 
hanem ellenkezőleg minden párt részéről azt szokták nyílvánítani, 
hogy a közoktatási minister igen keveset kér culturalis czélokra. A 
tanügy a mi parlamentünkben nem párt-kérdés.

Ezen túl nincs egyéb, miért lelkesülni tudnánk.
Bele kell nyugodnunk s kénytelen-kelletlen belenyugszunk immár, 

hogy a közoktatás szervezeti kérdéseiben ne a parlamenttől várjuk az 
eszmék tisztázását, annál kevésbbé az irányítást.

Bele kell nyugodnunk s belenyugszunk, hogy mi magunk, mint 
tanárok ne annyira munkánk méltányló elismerését s általánosító 
vádolásunk ellenében megvédelmezésünket várjuk a magyar parla
menttől, mint inkább csak a sújtó bírálót lássuk benne.

De ez a resignált érzés nem fog, nem szabad, hogy bennünket 
elcsüggeszszen. Mert az elcsüggedés nemcsak az egyének életét tenné 
bennünk szánandókká, hanem nagy kárára volna a magyar közügynek, 
végzetes következményűvé válnék a haza jövőjében, mely mégis csak 
jórészt a mi kezünkön fordul meg.

Azok a nagy feladatok, melyeket nálunk nem végez a parlament, 
azok a nagy törekvések, melyek nálunk nem nyernek támogatást a 
társadalomban és közvéleményben: ránk, a magyar tanárság zömére 
háramlanak. így lesz a mi hivatásunkká, nemcsak kutatva tanulmá
nyoznunk a közoktatás eszméit, keresnünk a modern áramlatok logiká
ját, nyomoznunk a bajokból kivezető reformoknak Ariadne-fonalát: 
hanem kivinnünk a tisztult eszméket, a megjegeczedett véleményeket
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a magunk szűk körén kívülre és beültetnünk azokat a közügy talajába 
is, hátha elég erősekké érlelődhetnek ott a gyümölcstermésre.

Nagy feladat a mi napi nehéz munkával rótt vállainkra, melyek 
nemcsak, hogy a megélhetés és a tudományos képzés gondjai alatt 
roskadnak, hanem még csak fölfrissülést sem élveznek az erkölcsi 
sikerek légkörétől: de a mit képtelenség volna elviselnünk mint 
egyéneknek, arra vállalkoznunk kell, mint testületnek, mint moralis 
és értelmi erőben impozáns karnak. A közös munkában lelkesítsen, 
hogy becsületet kell szereznünk s becsületet akarunk szerezni a sokat 
vádolt magyar tanárságnak; hogy szolgálni akarjuk megfeszített erőnk 
árán is a magyar tanűgyet, melytől a magyar nemzet jövője függ.

Ebben a nemes törekvésben egyet kell értenie minden magyar 
tanárnak; ebben a nehéz küzdelemben éltető forrást kell merítenünk 
az összetartásból, az egyesülésből és testületi szellemből.

Hogy ezt a hivatást becsülettel betöltsük, hogy a nagy czélt kitartó 
munkával legalább megközelítsük : tömörülnie kell az egész tanárságnak.

Ezért tartom én ma fontosabbnak, mint bármikor, hogy legyen 
egy erős. egy hatalmas és pezsgő tanáregyesületünk, mely abból merít 
súlyt, hogy az egész tanárságot magába öleli s melytől erőt és súlyt 
nyer minden egyéni munka.

Az egyesület rátermett lesz a hivatására, mihelyt összerakjuk 
javára erőinket mi magunk. Azért ne a csüggedés legyen a jelszó, 
hanem a munka, a nemes törekvés!

(Budapest.) B. F.

A KÖZOKTATÁSÜGYI VITÁHOZ.
(Paraleipomena.)

Minden tanügyi férfiú megnyugtatására szolgálhat, hogy végre 
Trefort után — közoktatásügyi ministerünk és culturalis parlamenti 
tárgyalásunk is van; mert a lezajlott három esztendő alatt bizony
bizony sokszor, de nagyon sokszor kellett látnunk, hogy annak a nemes 
ambitiónak legnagyobb részét, melyet mostani ministerünk két lelkes 
elődje hivatalába hozott, — a vallásügyi teendők majdnem teljesen 
absorbeálták. Jól esik tapasztalnunk, hogy az egyházpolitikai reformok 
napirendre kerülése óta ez alkalommal először fejlődik egészséges tan
ügyi eszmecsere.

Ha mégis hozzászólok a napirenden lévő kérdésekhez, teszem 
azt azért, mert úgy veszem észre, hogy különösen kettőben nem látják 
a megoldásnak szerintem egyszerű módját; különben is nekünk ma
gunknak jobban kell tudnunk és éreznünk, hol és mink fáj, mint 
honatyáinknak, a kik közül saját külön érdekeink szószólóit ez időben 
hiába keressük.

Az első kérdés: az egyetem ügye, a mely újabban is közéle
tünk több kitűnőségét megszólaltatta. Pedig ez a kérdés sem olyan-

27*
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nehezen megoldható, mint a milyennek első tekintetre látszik. A har
madik universitas felállításának kényszerűsége egyre kisért és a jövő 
évtized a megoldás elől aligha fog elzárkózhatni. A költség minden 
esetre nagyobb lesz annál, a melyet az állam Pázmány alapítványából 
a budapesti főiskolára fordít; és akárhogy tekintjük a dolgot, a har
madik egyetem felállításának kötelezettsége első sorban az államra fog 
hárulni. Tudjuk azt is, hogy hazánk leghatalmasabb felekezete évek 
óta egyetem felállítását tervezi. Ha már most azt az alapítványt, a 
melyet a catholicusok évek óta az államtól reclamálnak, nekik adnák 
s az így támadt hiányt kizárólag állami pénzből pótolják, akkor az 
állam minden esetre jobban jár, mintha saját költségén egy harmadik 
egyetemet állít, mely kötelezettség így a catholicus közönségre s első 
sorban gazdag hierarchiájára hárulna.

Minden gondolkozó ember tisztában lehet azzal, hogy egy catho
licus egyetem bizonyára csak díszére válnék a magyar tudományos
ságnak és nem Magyarország volna az első, mely felekezeti egyetem
mel dicsekedhetnék ; az ennek következtében támadó verseny, melynek 
szószólója különben a főrendiházban Eötvös báró is volt, serkentő és 
buzdító lehetne az ifjú, tudós generatióra. Bevallom, hogy ily hatalmas 
alapítvány jogi természetét teljesen kideríteni könnyű feladatnak nem 
tekintem, de — sive retractabis, sive properabis — ennek előbb- 
utóbb ke kell következnie. Ha meggondoljuk, hogy kisdedóvó, nép
iskolai és középiskolai törvényünk már van és a teljes tisztázáshoz 
még csak az egyetemi törvény hiányzik, mely pedig e kérdés tisztá
zása nélkül keresztül nem vihető — úgy bizonyára szükségesnek fog
juk vallani, hogy az a homályos kérdés, mely annyi catholicus hon
polgár érzületét — alappal vagy a nélkül, nem vitatom —  sérti, 
végre valahára megoldást nyerjen.*

Csak azután lehetne az egyetemi törvény életbeléptetésére gon
dolni, melynek fontosságát illetőleg csak az első : a theologiai facultás 
rendezetlen voltára utalok. Teljesen lehetetlen a jelen viszonyok között 
az államnak csak némi ingerentiát is biztosítani a honpolgárok mil
liói lelki gondozóinak hazafias nevélésére. Már pedig hogy ez mennyire 
fontos, külön bizonyításra nem szorul. És bogy ezt a féltve őrzött 
autonómia megsértése nélkül is keresztül lehetne vinni, kétség tárgya 
alig lehet.

A másik fontos kérdés, mely a vita során szóba került: a mi 
ügyünk, a középiskolák ügye, a melynek tárgyalása a középiskolai tanár
ban vegyes érzelmeket kelthet.

Nem akarok az egységes középiskoláról szólani, nehogy ismétlé
sekbe bocsátkozzam, mert ismeretes tény, hogy e kérdés szinte ki 
van merítve és legfeljebb különös lángész mondhatna valami újat.

De aggodalommal tölthet el mindenkit a minister úrnak az a

* Az egyetem kérdésében szükségesnek tartjuk külön megjegyezni, 
hogy a czikkíróval nem értünk egyet. A  szerle.
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kedvezőtlen véleménye, melyet a tanárokról táplál, midőn a túlterhelés 
baját nem a tantervben, hanem a tanárokban találja. Bizonyára na
gyon kevesen lesznek közöttünk, a kik nyugodtan elmondhatják, hogy 
mindent megtettek, a mit lehetett és kellett; de bizonyára igaz az is, 
hogy a míg nálunk olyan rideg centralisatio dívik a tanügy terén, 
mint pl. Francziaországban ; a míg nálunk ugyanoly igényeket támasz
tanak egy nagyszebeni gymnasiummal szemben, mint pl. Debreczen- 
vagy Kecskeméttel szemben ; a míg tankönyveink nem iskolás gyer
mekeknek való conpendiumok, hanem tudományos művek: addig a 
legjobb tanterv és leglelkesebb tanárok mellett is az eredmény telje
sen kielégítő nem lesz.

Végül még csak néhány szót a tanárhiányról! Hogy középisko
láink e réme csakugyan beköszöntött, azt kereken senki sem tagadta. 
Ha azt a providentialis tervet tekintjük, melylyel Eötvös báró a bajon 
segíteni akart, fájdalommal kell látnunk, hogy azzal a tanárhiányt 
elháríthatónak nem hiszszük. Először is számos példára tudnánk hi
vatkozni, hogy akárhány tanárjelölt, a ki négy évig állami ösztöndíjat 
élvezett, ma valamely pénzügyi vagy postahivatalban igyekszik a hozzá
fűzött várakozásoknak megfelelni Ha ezentúl ..természetben“ kapják 
az 500 frtos ösztöndíjat a tanárjelöltek, akkor talán nem fognak, 
többé magánórákat hajhászni, hanem az internátusbán, „a müveit 
modor iskolájában“ fognak tanulni és idővel talán vizsgázni is. Egy
úttal elérjük azt is, hogy tanárjelöltekben nem lesz hiány, de hogy 
lelkes, egyedül hivatalának élő és anyagi gondoktól ment tanárokat 
fogunk-e nevelni, azt nem gondolnám. Mert a fiatal ember, a ki 
ösztöndíjával négy évig gondtalanul élt, az iskolához kerülve, az élet 
ezerféle igényeivel szemben csakhamar tapasztalni fogja, hogy a tanári 
pályán nem találta fel azt, a mit keresett és elégedetlen lesz önma
gával, és azt fogja találni, hogy érettebb észszel nem fogadná el azt 
a jótéteményt, a melyet annak idejében jobb hiányában választott, 
hogy magát az éhezés ellen védje. Másik nézetem pedig „a. művelt 
modor illemiskolájáról“ az, hogy azt a bizonyos társadalmi „savoir 
vivre“-t abban az illemiskolában bajosan fogja megtanulni az a fiatal 
ember, a ki a házi nevelés zománczát az életbe nem viszi. Ha ellen
ben a tanári pálya a fiatal tanuló szülei előtt is kívánatosnak fog 
látszani, ha tudni fogják, hogy e pálya mindazt nyújtja, a mire egy 
intelligens társadalmi lénynek szüksége van, akkor olyanok is fognak 
e pályára lépni, a kiknek sem az illemiskolára, sem ösztöndíjra szük
ségük nem lesz; értem a jobbmódú, úri szülők fiait, a kik most a 
tanári pályától ritka kivétellel mind idegenkednek. Tessék tehát az 
ösztöndíjakra szánt 15,000 irtot megkétszerezni, megháromszorozni és 
a tanárok jobb javadalmazására fordítani s akkor e kérdés minden 
mélységes „eszközök“ nélkül egy csapással megoldódik.

(Nagyszeben.) Dr. Székely István.
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TANKÖNYVEINK REFORMJA.

Az orsz. középisk. tanáregyesület 1892. évi júliusi közgyűlése 
elé a következő szerény indítványt volt szerencsém terjeszteni: „Kérje 
föl a közgyűlés az illetékes tényezőket arra, hogy hassanak oda, mi
szerint — ha csak lehetséges — a felvidéki intézeteknél külön e 
czélra készült tankönyvek alkalmaztassanak, melyek készítésénél egy
részről a tanítás anyagának csak a legszükségesebbekre való szorítása, 
másrészt a könnyen érthető és elsajátítható nyelvezet legyenek az 
irányadó elvek“.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta azzal a meg- 
toldással, hogy nemcsak a felvidéki, hanem egyáltalában a nemzetiségi 
vidékeken is szükségesnek látszik hasonló intézkedés. A kérdés azon
ban kell, hogy több mellékkörülményre is kiterjedjen s így bővebb 
tanulmányozást igényel, melynek eszközlése s esetleg a szükséges 
lépések megtevése végett az indítványt a választmánynak kiadta.

A választmány 1894. évi deczember 19 én tartott ülésében in
dítványom, mint még elintézést nem nyert ügy, ismét fölmerülvén, 
elhatározta, hogy annak értelmében felír a magas kormányhoz, hogy 
a nemzetiségi vidéken levő középiskolák számára külön tankönyvek 
készüljenek — elhatározta egyben azt is, hogy a kérvény elkészítésé
vel csekélységemet bízza meg.

E megtisztelő feladatnak megfelelni kívánván, bátorkodom sze
rény indítványomat a következőkben megokolni:

Öt évig működvén felvidéki gymnasiumokban és pedig 4 évig 
(Trencsén, Privigye) tót s egy évig (Podolin) német helyeken, sajná
lattal kellett tapasztalnom, hogy a leglelkiismeretesebb eljárás, sőt 
megfeszitett igyekezet mellett nem bírtam tanítványaimmal oly ered
mény^ elérni, a milyet szerettem és óhajtottam volna. Közvetlenül 
azelőtt tiszta magyar helyeken (Debreczen, Nagy-Károly) működvén, 
alkalmam volt némi összehasonlításokat tehetni. Általában arra a meg
győződésre jutottam, hogy talán a classicus nyelveket kivéve, a többi 
tantárgyakban a nemzetiségi vidékeken nehezebb kellő eredményhez 
jutni ; de a mi különösen leverőleg hatott rám, az volt, hogy az első 
osztályban e helyeken mindenütt csaknem legyőzhetetlen nehézségek
kel találkoztam. Három ízben lévén alkalmam és pedig mindannyiszor 
más-más helyen, az első osztályt vezethetni, e meggyőződésem nemcsak 
hogy nem gyöngült, sőt erősbödött. Önkénytelenül tolult fel tehát 
előttem a kérdés: mi lehet ennek az oka ? s ekkor merült fel lel
kemben a gondolat, hogy sok egyéb bajok mellett az eredménytelen
ség egyik nem csekély oka a gymnasium oknál a tankönyvek meg nem 
felelő voltában joggal kereshető.

Az egyöntetű eljárás elve ugyan azt hozná magával, hogy a 
kellő eredményt szem előtt tartva, az ország minden egyes közép-



371

iskolájában a tanítás ugyanazon módon és eszközökkel végeztessék; 
de itt oly nehézségekkel állunk szemben, melyekkel előbb-utóbb szá
molnunk kell. Ilyenek: az ország különböző részeiben az ifjúság 
szellemi niveaujának már sokszor kézzelfoghatólag bebizonyított egyen
lőtlensége ; a különböző nyelvi nehézségek; a szegénység s ezzel kap
csolatosan a hiányos házi nevelés és fegyelmezettség. Ha valahol, úgy 
itt áll az elv, hogy ugyanazon czélt, legalább megközelítőleg külön
féle, illetőleg egymástól eltérő eszközökkel is lehetséges elérni s így 
szükség esetén szabad azokat megváltoztatni. E tétel helyes alkalma
zását látjuk az állandó tanmenet mellett behozott u. n. helyi tanter
vekben is, melyek méltó folytatásukat találhatnák a tankönyveknek 
szerény indítványom által contemplált reformjában. A  túlbö és drága 
tankönyvek helyett velős, olcsó tankönyveket kellene a nemzetiségi vidé
kek számára készíttetni. E reformot kívánatossá teszi:

a) e helyeken a tanuló-ifjúságnak már említett — mindig csak 
általánosságban értett — alacsonyabb értelmi képessége. Ma már 
mindenki előtt ismeretes, hogy a dunántúli vagy alföldi iskolák ifjú
sága átlag sokkal intelligensebb, mint a nemzetiségi vidékeké, nem is 
említve azon óriási különbséget, mely ennek és a fővárosi tanuló- 
ifjúságnak értelmi foka közt van. Kivánhatjuk-e tehát joggal, hogy a 
szegény privigyei tót vagy podolini német fiú ugyanazon tanköny
veket tanulja, mint a pesti, győri vagy akár debreczeni ?

h) Ismeretes dolog, hogy az elemi iskolából mily kevés készült
séggel jönnek a tanulók a gymnasium első osztályába. E hiányos 
készültséghez járul még a nemzetiségi vidékeken a magyar nyelvben 
való nagy járatlanság. így pl. a trencséni főgymuasium I. Ä ) osztá
lyába az 1889— 90-iki tanévben beiratkozott 6 magyar, 10 német 
és 15 tót anyanyelvű növendék. Tehát az idegen anyanyelvűek az 
egész létszámnak több mint 75°/0-át tették; a mi pedig úgy értendő, 
hogy az ebbe foglaltak vagy épen semmit, vagy csak igen keveset 
értettek beiratásukkor magyarul.

Az első hórapokban természetesen tankönyv rendszeres haszná
latáról itt szó sem lehetett s később is csak úgy volt némi eredmény 
elérhető, hogy a tárgyalni valókat s az azokra vonatkozó kérdéseket 
az illető növendékkel anyanyelvén is igyekezett a tanár megértetni. 
Azonban azon körülmény, hogy a tanév végére alig akadt másnyelvű 
tanuló, ki a magyar nyelvet, ha nem is tisztán beszélte, de legalább 
meg nem értette volna, eléggé bizonyítja, hogy alkalmasabb tan
könyvek mellett e czél még könnyebben el lett volna érhető. De talán 
méltányos is lenne, hogy a felvidék tanárainak, kik a rendes tanítá
son kívül, a magyar nyelv terjesztése által hazafias missiót is telje
sítenek, nehéz és fárasztó munkájok ily módon is megkönnyíttessék.

c) Az eddig felhozott érvekhez sorakozik végül a nemzetiségi 
vidékek, de főleg a felvidék nagy szegénysége. Ezt csak azok tudják 
igazán méltányolni, kik ott éltek és működtek. A tanulók, kivált a
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benszülöltek, sokszor a legszükségesebb ruházattal s élelemmel sincsenek 
ellátva, nem hogy a manapság előírt drága könyveket és tanszereket 
meg bírnák szerezni. Nem nagyítok, midőn saját tapasztalatomból azt 
állítom, hogy a szegény podolini gyereknél a különbséget a nyári és 
téli ruházat között sokszor csupán egy shawl-szerű nyakba vetett 
valami képezi. Az élelem-hiányt és egyéb szükséget e szegény fiúknál 
lehet, ha nem is pótolni, de legalább leplezni; annál szembetűnőbb 
azonban a tankönyvek gyakori hiánya vagy túlságos rongyossága. 
És ezáltal ki szenved ismét legközvetlenebbül? Maga a tanár, ki így 
meg van fosztva utolsó segítő-eszközétől is nehéz feladatában. Vannak 
ugyan egyes felvidéki gymnasiumokban ifjúsági segély egyletek, melyek
— mint pl. Trencsénben a Popoll-féle alapítvány — a jó erkölcsű 
és szorgalmas tanulóknak iskolai könyvekkel való segélyezését tűzik 
feladatul; de ilyen sincsen mindenütt s a hol van is, nem rendelke
zik elég anyagi segélylyel a szükségletek kielégítésére. Míg ha a 
könyvek olcsóbbakká lennének, e segítő-egyletek is, — melyekhez 
hasonlók felállításának szükséges voltát itt sem hangsúlyozhatjuk eléggé
—  fokozottabb mértékben teljesíthetnék emberbaráti feladatukat.

Ezzel kapcsolatban kell megemlítenünk a házi nevelésnek és 
fegyelemnek azt a csekély átlagát, melylyel a felvidéki helyeken lépten- 
nyomon találkozunk. A nevelés, tudjuk, bái'mily irányú legyen, pénzbe 
kerül, annak hiánya tehát csak természetes következménye gyanánt 
tekinthető azon szegénységnek, mely itt általános jelenség. Ismertem 
családokat, melyek pl. egész télen át nem használtak esteli világítást, 
mert egyszerűen nem tellett rája, s a melyek mégis sokszor nem is 
egy, de több tanuló-ifjat számítottak tagjaik közt. Hogyan lehet már 
most joggal kívánni, hogy az ily ifjúsággal ugyanazt az eredményt 
érjük el, mint egy más, jól nevelt és gondozott tanuló-ifjúsággal?

A felhozottakból meggyőződhetik a magas kormány arról, hogy 
itt a baj orvoslására és pedig sürgős orvoslására van szükség. A baj
nak, ha nem is teljes, de jórészben való orvoslását a tankönyvek 
olynemü reformjával vélnők eszközölhetni, hogy a nemzetiségi vidékek 
középiskolái számára megfelelő s alkalmas tankönyvek készíttetnének. 
E könyvek a mai vaskos és ennélfogva drága kötetek helyett, rövid, 
csak a legszükségesebbeket tartalmazó, s a mi fő, olcsó füzetekből 
állhatnának. Mily óriási hatása volna annak, ha pl. a mai 1 — 2 frtos 
tankönyvek 1— 2 koronás vagy még olcsóbb füzetekké reducálódnának. 
Jó példát nyújt e tekintetben a külföld is, melynek tankönyvekről 
szóló árjegyzékei hasonlíthatlanul nagyobb olcsóságra mutatnak, mint 
a mi hasonnemü árjegyzékeink.

Ha sorba veszszük tankönyveinket, tagadhatlanul találunk köz
tük sok kitűnőt is, de a legtöbb köztük olyan, hogy sok fölöslegeset 
is tartalmaz, a mi főleg a nyelvet teljesen nem értő tanulót csak 
zavarja s így a tanítás menetét is nehezíti. Tekintetbe kell itt még 
vennünk azt is, hogy míg a tisztán magyarajkú középiskolában egyes
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tárgyaknál a tankönyv könnyen nélkülözhető, e vegyesajkú intézetek
ben az ilynemű kísérlet egyenlő volna az eredmény könnyelmű kocz- 
káztatásával.

Alázatos kérésünk a magas kormányhoz mindezeknél fogva oda
irányul, miszerint a nemzetiségi vidékeken létező összes középiskolák 
számára külön e czélra szolgáló, rövid és velős, olcsó és magyaros 
tankönyvek készíttetéséről gondoskodni méltóztassék.

(Yácz.) Fludorovics Zsigmond.

KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.
Részletes tárgyalás.

A képviselőház az egyheti általános vita után gyorsan végzett a rész
letes tárgyalással. Még két teljes ülés sem kellett rá. Tulajdonképeni vita 
nem is igen fejlődött, csak a zene-akadémia tételénél. Többen is foglalkoztak 
azonkívül a lelkész-tanítói állások ügyével, a melyeknek eltörlésére, úgy 
látszik, egyelőre nincs is kilátás. A minister több ízben is felszólalt, a leg
többször megnyugtató választ adván a felszólalt képviselőknek. A tárgyalás 
különben meglehetősen érdektelenül folyt. Középiskolai érdekű felszólalás 
egyáltalán nem történt.

A tárgyalás egész folyását különben a következőkben ismertetjük.

I. nap, február 1-én.
A tárcza kiadásainak összege, a közoktatási tanács, a tankerületi 

főigazgatóságok, a tanfelügyelőségek budget tételei szó nélkül megszavaztatnak.
Következik az egyetem budgetje. Ennél felszólal
Hermann Ottó: úgy látja a hangulatból, hogy komoly vitára nem 

kedvező. De mégis felszólal, mert szerinte a törvényhozásnak nyillatkozma 
kell: hogy a harmadik egyetem ügyében megindult mozgalom komolyan volt-e 
értve vagy sem ? Ő Berzeviczy Alberttel tart s a harmadik egyetemet 
szükszégesnek tartja. De ezt aztán a magyar Alföldnek reclamálja, mert csak 
ott kaphatja meg a magyaros zománczot, a mit nem adhat meg sem Pozsony, 
sem Budapest. A harmadik egyetemet tehát Szegednek adná, az új mű
egyetemet pedig Selmeczbányának, a hol már több alkalmas tanszék is van 
az akadémiákon s a hol a társadalomban is úgy szólván történeti gyökerei 
vannak a technikai foglalkozások iránti hajlamnak. Nincs továbbá ki
fogása az ellen, hogy Debreczenben protestáns egyetem állíttassék, sőt azt 
sem bánná, ha akár három más helyen is ugyanez történnék, csak aztán 
legyenek igazi magyar egyetemek is. Végül isméti, hogy a harmadik egyetemet 
pénzügyi érvekkel nem lehet elodázni. Kell rá pénznek lenni, ha nemcsak 
szóbeszéd, hogy a cultura a nemzet életében a legfőbb tényező.

Dégen Gusztáv: Hogy Pozsony vagy Szeged, vagy más város kapja-e 
az egyetemet: az vitás kérdés. De ő egyébbel akar foglalkozni. Rámutat 
arra, hogy a jogi karon a vizsgáknál mily sok jelentkező bukik meg s ebből 
ő azt következteti, hogy a tanulók a középiskolából nem hoznak kellő 
készültséget. Azért nagyobb szigort kíván az érettségi vizsgálatokon. Majd 
az egyetemi tanárok nagy dicsérete mellett azt is kívánja, hogy az ifjúság 
nagyobb fegyelem közt tartassák, hogy jobban tanuljon.
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Hortoványi József: Azt mondja, hogy ha a harmadik egyetem meg
alapítása későbbre marad is, legalább a „hely kérdésében dönteni kellene, 
hogy a városok versenye megszűnjék. О Pozsony mellett van. Aztán a 
budapesti egyetem katbolikus jellegét reclamálja s tiltakozik az ellen, hogy 
e tétel az állami költségvetésbe vétessék föl.

Fenyvessy Ferencz előadó : A mellett érvel, hogy a harmadik egyetem 
nem égető szükség. Ha pedig a hely kérdése kerül szóba, a maga részéről 
Budára szavazna.

A tételt aztán megszavazzák, a személyi és dologi kiadások közt 
átruházási jogot adván a ministernek. A budapesti tanárképző-intézet és 
gyakorló iskolája budgetjét ugyané joggal felszólalás nélkül szavazzák meg. 
Nemkülönben a kolozsvári egyetem, a műegyetem, a kassai jogakadémia, 
a minta-rajziskola, iparművészeti iskola budgetjét.

Nem történik felszólalás a gymnasiumok tételénél sem.
A reáliskoláknál felszólal
Szederkényi Nándor: Az egri állami reáliskolának nyolcz-osztályúvá 

leendő kiegészítését kéri. Elmondja, hogy a város kétemeletes házat adott, 
hozzájárul az évi föntartási költséghez s azon felül az új építkezésre 4000 
frtot szavazott meg. Kéri a ministert, hogy elégedjék meg ezzel, mert a 
város 90%"os pótadó mellet többet nem áldozhat.

Wlassich Gyula minister: Megnyugtatja a felszólalót, maga is állami 
érdeknek tartja az egri főiskolát s azt hiszi a tárgyalások rövid idő alatt 
eredményre vezetnek.

Egyúttal felel Boda Vilmos interpellatiójára a szegzárdi gymnasium 
dolgában. Az állam ott is épületet s évi tízezer frtot kér s azt hiszi, ez a 
kérdés is kedvezően dől el mihamarább. A minister végül még Asbóth János 
képviselőt nyugtatja meg, hogy Udvarszállásra már engedélyezve van az 
állami népiskola.

Erre megszavazzák a reáliskolák tételét is, átruházási joggal a gym
nasium és reáliskola közt.

A felekezeti s városi középiskolák segélyezése tételénél
Boda Vilmos (kit az elnök előbb nem engedett szóhoz, mert a vita 

lezárása után kelt föl) megköszöni a ministernek a szegzárdi gymnasium 
ügyében tett felvilágosítását.

Meskó László azt kérdi a ministertől, hogy a fölemelt államsegélyeket 
fogja-e az iskoláknak szerződésileg biztosítani. Mert egyes iskolák most többet 
kapnak mint a mennyi alapszerződésökben van, de ennek állandósága 
nincs biztosítva.

Wlassich Gyula minister azt feleli, hogy igen.
A tételt megszavazzák.
A középiskolai internatusok budgetje fölszólalás nélkül megszavaztatik.
A felsőbb leányiskolák tételénél fölszólal
Hock János: Hosszú beszédet mond. Kiemeli s színezi a nőnevelés 

fontosságát. Hangsúlyozza, hogy «a női iskolákban női programm kell», kell 
a magasabb műveltség, de nem a szakképzettség. Nő-oktatásunk mai rend
szere nem felel meg a czélnak. Nálunk nincs magasabb leányiskola s azért 
a szülők leányaikat kénytelenek a tanítónőképzőbe adni. Ott pedig nem a 
magasabb társadalmi műveltséget kapják, hanem csak oklevelet; tanulnak 
sok elméletet, a minek az életben hasznát nem veszik. Tanulnak mozaik
munkát és majolika-festést, de az elszakadt ruhára egy foltot vetni nem 
tudnak ; tanulnak konyha vegytant, de sok növendék nem tudja a babot és



kávét megkülönböztetni. Hibáztatja a ministert, hogy a tanítóképzők szaporí
tását helyezi kilátásba, mikor e téren úgy is nagy a túltermelés. Kétféle 
új női iskolát sürget: egyet a magasabb műveltségre, a másfélét a gyakor
lati irány számára.

Berzeviczy Albert: Az előtte szólóval szemben megjegyzi, hogy igaz- 
talanul vádolja az előbbi kormányokat azzal, hogy a tanitónői pályára terelték 
a leányokat. Elllenkezőleg, a fölvételt s oda özönlést akadályozó intézkedések 
tétettek. Gyakorlati iránynak pedig a női kereskedelmi tanfolyamok s lesz 
az is, ha — mint a minister jelezte — a gyógyszerészi pályát is megnyitják 
a nők előtt.

Hock János: Azt feleli, hogy inkább kifelé beszélt s a szülőket akarta 
figyelmeztetni, hogy a tanítónői pálya nem nyújt kilátást.

A tételt megszavazzák.
A következő pontoknál nem történik felszólalás. Csak a kereskedem! 

iskolák segélyezéséhez volt fölírva Thaly Kálmán, de ő sem volt jelen.
A népnevelésnél fölszólal
Szederkényi Nándor: A polgári iskolai tanítók ama sérelmét ajánlja 

a minister figyelmébe, hogy a fizetési fokozatokba kedvezőtlenül osztattak be.
Hock János: Egy lap interpretatiójával szemben hangsúlyozza, hogy 

ő az általános vitánál nem szólt a felekezeti iskolák ellen s nem akar 
erőszakosan magyarosítani, de a nemzeti eszme szolgálatát megköveteli 
minden iskolától. Aztán a slöjd-öt ajánlja a minister figyelmébe. Végül 
népiskola és középiskola közt előkészítő osztályt sürget s Hégen Gusztávval 
szemben igen helyesen megjegyzi, hogy a hivatás nélküliek előtt a közép
iskola elején kell felállítani tilalomfát, nem a végén.

Ragályi Béla: A költségvetéssel a ministeri programmal meg van 
elégedve, csak azt kéri. hogy kivételes esetekben engedtessék meg, hogy a 
lelkész lehessen tanító is, vagy az ezt tiltó rendelet legaláb egyelőre ne 
hajtassák szigorúan végre.

Bornemisza Lajos : Azt kivánja, hogy az idegen nyelvű nép gyerme
keit a gazdaság és házi ipar körében gyakorlatilag tanítsák magyar szóra 
s hogy erre már a tanítóképzésnél is fordítsanak gondot. Majd azt kéri, hogy 
a szegény községektől ne kívánják, hogy falujokhoz viszonyítva palotaszerű 
drága iskola-épületet emeljenek.

Schreiber Frigyes : A törvényből akarja kimutatni, hogy a tanító 
lehet a lelkész is.

Hermann Ottó: A ponyva-irodalom káros termékeire mutat rá s kéri, 
hogy az ellen küzdő «Mesemondó» vállalata továbbra is kapja meg az eddigi 
subventiót, a mi a budgetbe nincs fölvéve.

Wlassich Gyula minister: A felszólalásokra felel. Szederkényi Nándor
nak azt, hogy a polgáriskolai tanítók fizetési beosztását át fogja vizsgálni s 
ha sérelem történt, segítni fog. Hock Jánosnak azt, hogy a slöjd felkarolását 
a kormány is pártolja, be akarja vinni a népiskolába s csak most küldött 
ki egy óvónőt Norvégiába; törekedni fog arra is, hogy a falusi iskolákban 
tér jusson a gazdasági foglalkozásnak. Ragályi Bélát megnyugtatja, hogy 
kivételes esetekben ezután is meg fog engedtetni a lelkészek tanítóskodása. 
Bornemisza Lajosnak azt feleli, hogy tanítóképezdékben nagyobb súlyt fog
nak fektetni a gazdasági oktatásra; hogy a magyarságban kitűnő tanítók 
közül az idén már kétszázan fognak ötven frtnyi jutalomban részesülni. 
Végül Hermann Ottónak azt mondja, hogy a ponyvairodalom pusztító hatását 
ő is tudja s az orvoslásra szívesen fog nagyobb összeget fölvenni.
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H erm an n  Ottó: köszönetét mond á ministernek.
Péchy Tamás: Azt kívánja, hogy törvény-novellával engedtessék meg 

a lelkész-tanítóság.
Schreiber Frigyes : Nem azt akarja, hogy a tanítók megbízhatók legye

nek a lelkészi teendőkkel is ; hanem hogy a lelkészek lehessenek tanítók is.
Zay Adolf: Azt vitatja, hogy a lelkész-tanítóságra nem szükséges 

ministeri engedély. Meg van az engedve a törvényben is.
Péchy Tamás • Félre értett szavait igazítja helyre, ő nem a segéd

lelkészek tanítóskodását pártolta, hanem azt kívánja, a hol a hitközség 
szegény, maga az önálló lelelkész taníthasson.

Erre a tételt megszavazzák.
Valamint a kisdedóvás, a siketnémák, a vakok intézetének, a balaton

füredi szeretetháznak budget-tételeit is felszólalás nélkül.
Az emberbaráti intézetek tételénél fölszólal
Okolicsányi László: Arról beszél, hogy mily kevéssé van nálunk 

gondoskodva a hülyék neveléséről s nagyobb segélyre ajánlja a Frim-féle 
intézetet, mely anyagi bajokkal küzd. Annál is inkább, mert szó volt az 
intézet államosításáról s azóta a királyi segély is elmaradt.

W la s s ic h  Gyula minister azonnal válaszol. Az intézet eddig is nagyobb 
segélyben részesült a megtakarításokból s így lesz ezután is. Az államosításra 
a minister törekedni fog, de egyelőre határozott Ígéretet nem tehet.

A tételt megszavazzák. Valamint a következő építkezési tételeket is.
A nemzeti múzeum tételénél fölszólal
Gróf Zichy Jenő: Nincs megelégedve az állapotokkal. De ezúttal csak 

a 20.000 frtos levéltári kiadást illetőleg kér a ministertől világos nyilatko
zatot.

W la s s ic h  Gyula minister: Határozottan kijelenti, hogy ez a tétel 
Kossuth Lajos iratainak a megvételére való. Egyúttal jelzi, hogy ez a tétel 
állandó lesz, a múzeumi levéltár gyarapítására.

A múzeum és az országos képtár tételeit megszavazzák s ezzel az 
ülés véget ér.

II. nap, február 4-én.
A második napi tárgyaláson a zene-akadémia ügye dominál, mert 

hosszú s érdekes vitával nyitja meg az ülést. Az első fölszólaló:
Kämmerer Ernő: A zenei élet fejlésztésére nagyon szükségesnek tar

taná, ha a budgetbe vennének fel bizonyos összeget, a melyből azután fej
leszthetnék a zenekarok és dalegyesületek karmestereit. Egyidejűleg felhívja 
a minister figyelmét a zeneakadémia mostani helyiségeire. Ideje volna, ha 
az új helyiség létesítésére megindított mozgalom eredményre jutna.

Szederkényi Nándor az országos dalosszövetséget ajánlja a minister 
pártfogásába.

Fenyvessy Ferencz kiemeli, hogy az előtte felszólaltak által említett 
zenei czélokra már is 1600 forint van felvéve. A zeneakadémián intézkedés 
történt arra nézve is, hogy a zongoratanítás képesítésében egyúttal az ének
tanításra való képeztetés is benfoglaltassék. Örül annak, hogy a zeneakadémia 
ellen felhozott vádak már megszűntek. Ennek oka talán az is, hogy a minister 
most februárban tanszéket állított a magyar zene sajátságaira, kinevezve e 
tanszékre Káldy Gyulát. Igaza van Kammerernek, hogy a zeneakadémia
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helyiségei nem megfelelők, de a minister bizonyára eredményre fogja vezetni 
a zenepalota kérdését is.

Wlassich Gyula minister: A zeneakadémia elhelyezésére vonatkozólag 
megjegyzi, hogy a zenecsarnok építése ügyében folytak tárgyalások, a kér
dést a fővárossal együtt kell megoldani, mert ennek is érdekében áll, hogy 
jó acustikájú hangversenytermünk legyen, mert a vigadó termei hangverse
nyekre nem alkalmasak. ígéri, hogy a tárgyalásokat újra felveszi, kijelentve, 
hogy a fővárostól is bizonyos támogatást vár. Felemlítették, hogy a zene- 
akadémiában németül tanítanak. Gróf Csáky rendeletének, — a mely arra 
kötelezte a tanárokat, hogy három év alatt sajátítsák el a magyar nyelvet 
— annyi eredménye van, hogy már csak két tanár nem bírja egészen a 
magyar nyelvet, de kár lenne őket elbocsátani, mert mind a kettő európai 
hírű művész, a kiket pótolni nem lehetne. Egyébiránt a zeneakadémiában 
törekednek arra, hogy új nemzedék váltsa föl a mostanit. Törekedni fog, 
hogy a magyar nyelvű oktatás a maga teljességében érvényesüljön.

Bartók Lajos : Örömmel látja Káldy szerződtetését. Azt már nem lehet 
tűrni, hogy mint a hadseregben és az operában, a zeneakadémiában is német 
legyen a commando. Ismételten kéri, helyezzék át a színházakat a cultus- 
minister hatáskörébe.

Ugrón Gábor: A magyar zene cultiválását ajánlja figyelmébe az inté
zőknek. A magyar zene motívumainak összegyűjtésére indítványozza, hogy 
a minister küldjön ki 10—12 embert phom gráffal az országba és úgy gyűjt
sék össze a hazai és egyházi, a szomorú és víg magyar zene elemeit.

Thaly Kálmán: Köszönetét mond a ministernek, hogy Káldyt alkal
mazta.

Eötvös Károly: Nincs alkalmazva.
Wlassich Gyula minister: Igenis, február elsejétől kezdve alkal

mazva van.
Thaly Kálmán : Ugrón ideáját támogatja s figyelmébe ajánlja a minister

nek azt a kedvencz eszméjét, hogy küldjön ki valakit Kis-Ázsiába és 
Arméniába is, hadd állapítsák meg ott, mennyi a magyar zenében a török 
motívum.

Eötvös Károly: Szintén örvend Káldy alkalmazásának, de ha már 
szerződtették Káldyt, ne adjanak neki napidíjas fizetést, hanem rendszeresít
sék állását. Ő is helyesli a népzene motívumainak összegyűjtését. A kormány 
feladata a zene terén a lépéseket megtenni, hogy ne legyünk a zenében is 
teljesen internationalis, nevezetesen német befolyások alatt,

Helfi Ignácz: Arra kéri a ministert, hogy tegye a magyar zenét udvar
képessé, mert a magyar zene most olyan udvarképtelen, mint a mennyire 
udvarképtelen a függetlenségi párt. Ha ezt megteszi, akkor nem kell a Gott 
erbalte-t himnusz gyanánt bevennünk.

Fenyvessy Ferencz előadó: Maga is a mellett van, hogy minden tanár 
magyarul tanítson, de a zenében nem a nyelv a fő, hanem a fül és az 
ügyes kéz. Liszt Ferencz a zeneakadémiának büszkesége, elnöke volt, de 
egy szót sem tudott magyarul. A magyar zene szempontjából is történt 
haladás. Harrach a zene történetét tanítja, Káldy a magyar zene sajátsá
gait. Van tehát gondoskodva a magyar zenéről.

A Ház erre a zeneakadémiára előirányzott 51.У98 forint kiadást meg
szavazta.

A festészeti mesteriskola tételénél
Thaly Kálmán újból hangsúlyozva a történelmi festészet nagyobb 

istápolását és a festőiskolának oly módon való berendezését, a mely a növen
dékeknek alkalmat nyújt magukat ez irányban is képezni. Újból figyelmez
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teti a ministert arra, hogy az ösztöndíjas művészeti növendékeket utasítsa 
arra, hogy külföldön levő jeles régi festőink, különösen Kupeczky és 
Mányoky fesményeit másolják le.

Az egyházi czélok tételénél hosszabb vita fejlődik, melynek folyamán 
Veress József képviselő hivatkozik arra, hogy a felekezetek középiskoláikkal 
is mily nagy szolgálatot tesznek az államnak s e czimen is a segélyek eme
lését sürgeti.

A nyugdíjak tételénél
Veress József: A tanítói nyugdíjra hívja fel újra a minister figyelmét. 

Szerinte az állam olyan spekulatiót űz a tanítókkal, a melyet tűrni nem 
lehet.

A pozsonyi kereskedelmi akadémia tételénél
Thaly Kálmán azt hivánja, hogy a debreczeni akadémiának adott 

6000 forintot utalják ki.
Wlasssich Gyula minister kijelenti, hogy bár csak 4500 forint van 

előirányozva, igyezekezni fog a hiányzó 1500 forint kipótlására.
A többi tételeket vita nélkül fogadták el.

EGYESÜLETI ÉLET.
A budapesti szakosztályokból.

A második szakosztály Müller József elnöklete alatt január 28-án 
tartott ülést. Jelen voltak: Balog Mór, dr. Веке Manó, di\ Kármán Mór, 
Mauritz Rezső, dr. Molnár István, Bados Ignácz, Bajner Ferencz, Beif Jakab 
és Závodszky Adolf.

A felolvasó volt Bados Ignácz, ki röviden értekezett azokról a nehéz
ségekről, melyek a trigonometria tanításának elején felmerülnek és e nehéz
ségeknek legalább részben való leküzdése végett a derékszögnél nagyobb 
szögek függvényeinek értelmezésére oly módot ajánl, mely abban a meg
állapításban bírja alapját, hogy mindazok a relatiók, melyek egy vagy több 
hegyes szög függvényei közt fennállanak, tartsák meg érvényüket tetszés 
szerint választott szögek esetében is. Előadó egyebek közt felemlíti azokat 
a nehézségeket is, melyek a reáliskolai tanításban, hol а VI. osztályban 
kezdik az ábrázoló-geometria rendszeres tanítását, abból a körülményből 
származnak, hogy a tanterv szerint a trigonometria tanítása megelőzi a 
stereometriáét. Az előadáshoz hozzászóltak dr. Веке Manó és dr. Kármán 
Mór, kik mindketten kívánatosnak tartják, hogy a szakosztályban megbeszé
lés tárgyává tegyék az egész mathematikai tanítás menetét.

Bados Ignácz, jegyző.

VEGYESEK.
Minister! köszönet. «A szatmári ev ref. főgymnasium alapja javára 

Tisza István orsz. képviselő 1000 frtot, a nevezett középiskolának ösztöndíj- 
alapul Cseresznyés Jenő 160, özv. Eerczegh Ferenczné 100 frtot, a hódmező
vásárhelyi ev. ref. főgymnasium javára békés-bánáti ev. ref. egyházmegye 
360 frtot és Hódmezővásárhely városa 200 frt, a karczagi ev. ref. gymnasium 
részére az ottani ev. ref. egyháztanács 45000 frtot, a gymnasium tanuló 
ifjúság 120 frtot, a gymnasiumi tanári kar 250 frtot, Faragó János gymna- 
siumi igazgató 100 frtot, Karczag városa 200 frtot, özv. Fogarasy Gáborné 
100 frtot adományoztak. — A m . kir. vallás- és közoktatásügyi minister a 
nevezetteknek a tanügy érdekében tanúsított ezen áldozatkészségökért el
ismerő köszönetét nyilvánította.»
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Ministeri ajánlás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a követ
kező czímü művet: <Életpályák. Összeállította F e re n c zy  István, a nagy
szebeni m. kir. állami főgymnasium tanára. Második, teljesen átdolgozott és 
bővített kiadás. Pozsony—Budapest. 1Я94. Stampfel Károly kiadása. Ára 
4 korona» az összes népoktatási tanintézeteknek és középiskoláknak a tanári, 
tanítói és ifjúsági könyvtárakba való beszerzés végett ajánlotta.

Az új rangsor. Mint értesülünk, a közoktatási ministerium az idén 
ismét ki fogja adni a rangsort, úgy a mint az a tavalyi változások révén 
módosult. A tanárságot annyiban mindenesetre érdekelni fogja, a mennyi
ben nem mindenkinek lehetett alkalma figyelemmel kisérni az összes ki
nevezéseket és változásokat. Hír szerint, a jövő hóban fogják publiealni.

Az új minister fogadó napja iránt több oldalról intéztek kérdést. 
Határozott választ azonban nem adhatunk, mert a nap még nincs meg
állapítva.

Biráíat-kérés a tanároktól. Az új ref. gymnasiumi felügyelő: Joú 
István érdekes ténynyel kezdte meg hivatali működését. Körlevelet intézett a 
tanár-testületekhez, hogy tegyék meg bíráló észrevételeiket a gymnasiumi 
vallástani tankönyvekre. Alkalmat az ad rá, hogy új kiadások készülnek s 
ezeknél figyelembe akarják venni a tanárok észrevételeteit, vonatkozzanak 
azok bár a nyelvre, szerkezetre, tartalomra vagy terjedelemre. Ebben az 
eljárásban mi nagy jelentőségűnek tartjuk az elvet, mely hogy hódítana 
mindenütt, szivünkből kívánjuk.

A középiskolák a millenniumi kiállításon. A millenniumi kiállítás közép
iskolai csoportja dr. K la m a r ik  János ministeri tanácsos elnöklete alatt ülést 
tartott, a melyen a kiállítási alcsoportok tárgyainak beszerzése dolgában ki
küldött kisebb bizottságok jelentéseit tárgyalta. Веке Manó előadó bejelen
tette, hogy az újabb iskolaépületek közül vagy ötven képének perspectiv 
kiállítása biztosítva van. K is s  E. János az író- és rajzeszközök kiállításáról 
tett jelentést, S ta u b  Móricz pedig bejelentette, hogy a természetrajzi csoport 
normalis gyűjteményét jórészt már megrendelték, dr. H anlcó  Vilmos a chémiai 
csoportra vonatkozólag ugyanezt jelentette, dr. E r ö d i  Béla főigazgató a 
geographiai csoport jegyzékét mutatta be, T ö tö ssy  Béla a geometriai normalis 
gyűjteményt, a M a th e m a tik a i  és P h y s ik a i  T á r s u la t  a physikai normalis gyűjte
ményt készítteti. E munka körül leginkább a társulat elnöke báró E ö tv ö s  
Loránd, a volt közoktatási minister buzgólkodik. Az ifjúsági könyvtár nagyrészét 
S ze m á k  István már megrendelte. A graphicus táblákat, a melyek a középiskolák 
állapotát és fejlődését tüntetik fel, В ек е  Manó előadó készítteti. Az ország min
den részéből jelentik egyes iskolák kiválóbb tárgyaikat, egyes tanárok pedig 
a tanítás érdekében kieszelt eszközeiket. Intézkedés történt egyes localis gyűjte
mények kiállítása dolgában is. D r . K la m a r ik  János elnök jelentette, hogy 
három természetrajzi localis gyűjteményt készíttet: egyet, mely a hegyvidék, 
egyet, mely az Alföld és végre egyet, mely a Tengerpart természeti viszonyainak 
feltüntetésére szolgál. A tárgyalás folyamán a bizottság szóba hozta, hogy a 
kiállítás tanulmányozására ideérkező külföldiekre való tekintetből gondoskodni 
kell a középiskolák állapotát feltüntető és a magyar középiskolai tanítás terén 
uralkodó törekvések ismertetése czéljából magyar, német és franczia nyelvű 
ismertető füzetekről. A bizottság elhatározta, hogy a munka minden fázisának 
figyelembevétele czéljából ezentúl gyakrabban tart ülést.

Halálozás. A zombori m. kir. állami főgymnasium tanári testületé 
mélyen megszomorodot szívvel tudatja, hogy szeretett kartársa Z s u ffa  Vincze 
rendes tanár, életének 44-ik. tanári működésének 17-ik évében, f. évi feb
ruár 1-én, kínos szenvedés után jobblétre szenderült. Áldás és béke hamvaira!
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É r te s í té s .  Minden középiskolai önképzó'-körnek ingyen megküldjük a 
M.-Kárpát-Egyesület «Turistaságunk» czímű kiadványát, mely egy 5 kros 
póstabélyeget küld Köm Imre főgymn. tanár úrnak Iglóra.

« E lto rn á s z o s o d á s .»  Több helyről hozzám intézett kérdésekre válasz
képen közlöm, hogy «Eltornászosodás» czímü czikkem megírására azon 
benyomások összesége indított, melyeket más-más helyen és időben az említett 
tárgyra vonatkozólag szereztem, felhasználva azt is, a mit hasonló nézetű 
kartársaktól hallottam. — Azon feltevés, hogy czikkem bármelyik szavának 
bizonyos intézetek, süt személyek szolgáltak volna czélpontul — teljesen ki
zárandó. Posch Árpád.

N y ila tk o z a t. A mármaros-szigeti kör a Közlöny utolsó számában 
(337. lapon) rám vonatkozólag egy a valóságnak meg nem felelő nyilatko
zatot küldött be. mely ellen ezennel tiltakozom A közlemény szerint u. i. : 
«Beregszászból azt a tudósítást küldte az ottani igazgató, hogy sem a már
maros-szigeti, sem más kerületi körhöz nem csatlakozik.» Ezt én nem írtam, 
de annál kevésbbé írhattam, mert a csatlakozás iránt ideérkezett felhívás nem 
az én személyemnek, hanem az egész testületnek szólt, és ehhez képest a 
tanári testülettel tartott megbeszélés, illetőleg megállapodás szerint a követ
kezőt válaszoltam: «Van szerencsém tudomásul adni. hogy a beregszászi 
reáliskola tanári testütete ez idő szerint sem a mármaros-szigeti, sem más 
kerületi körhöz nem csatlakozik». — Határozatunkat nem tartottam szüksé
gesnek indokolni, mert az a mármaros-szigetiekre nem tartozik és rájuk 
nézve csak közömbös lehet, hogy mi miért nem csatlakozunk ; most azon
ban, a további ferdítéseknek vagy félreértéseknek elejét veendő, a nemleges 
válasz okát is közlöm, ügy tudjuk, hogy valamely kerületi kör tagjainak 
mindenekelőtt a központi egyesület tagjainak kell lenniök. A mi 6 személy
ből álló testületünkben csak 2 tagja van a tanáregyesületnek, míg a többi 
4 nincs oly kedvező anyagi helyzetben, hogy az egyesületi tagsági díj fize
tését és ezenkívül előreláthatólag a kerületi köri tagsággal járó kötelezett
ségeket magára vállalhatná. Annálfogva testületi csatlakozásról, melyre fel
hívást kaptunk, ez idő szerint szó sem lehet; és a mi «sem más kerületi 
körhöz nem csatlakozik» megjegyzést illeti, ezzel csak azt szándékoztam 
elhárítani, hogy a mármaros-szigetiek nemleges válaszunknak magukra nézve 
ridegen és kizárólagosán visszautasító értelmet tulajdonítsanak.

Beregszász, 1896. évi január hó 31-én. Ormay Sándor.

Meghívó. A választmány február ll-én, hétfőn d. u. 5 órakor rendes ülést 
tart. Tárgy: folyó ügyek, jelentések.

Figyelmeztetés és kérelem.
Pénzküldemények (tagdíjak, előfizetési díjak stb.) az «Orsz. Középiskolai 

Tanáregyesületi Közlöny» kiadóhivatalának czímzendők és küldendők Az 
alapszabályok 17. pontja szerint a tagok kötelesek az évi tagdíjat, ha 10 frtot 
fizetnek, az összeg felét deczember 31-ig, másik felét április 31-ig, a kik 
pedig 4 frtot fizetnek, az egész összeget deczember 31-ig a pénztárnok kezéhez 
juttatni. Kérem tehát azon t. tagokat, kik e kötelességnek még nem tettek 
eleget, hogy a tagdíjat beküldeni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.
T a r t a l o m : A budget-vita után. B. F.-től. — A közoktatásügyi vitához. 

Dr. Székely Istvántól. — Tankönyveink reformja. Fhidorovics Zsigmond- 
tól. — Közoktatási budget-vita. — Egyesületi élet. — Vegyesek.

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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VII. kér. E rzsébet-körút Я—11. AlexailderBerilát V. kér. állam i főreáliskola.

KÉRELEM.

Az egyesület pénztárnoka az utolsó választmányi ülésen jelentette, 
hogy a tényleges tagok tagdíjhátraléka meghaladja a háromezer forintot 
Tálán nem szükséges bővebben kifejteni, hogy ez mennyire megnehezíti az 
egyesület munkásságát. Fölkérjük hátrálékban levő' társainkat, rójják le tar
tozásaikat, hogy az egyesület is megfelelhessen a maga kötelezettségeinek. 
Meg vagyunk győződve, hogy tisztelt tagtársaink, kiket épenséggel nem 
szoktunk zaklatni, mihelyt értesülnek róla, hogy a baj immár ily nagy 
méreteket öltött, sietni fognak az orvoslással. A mi az egyesnél csekély 
mulasztás számba megy, melyre nem gondolunk, ily körülmények közt való
ságos bajjá válik az egyesületre nézve, melyet senki, a kit illet, közömbösen 
nem nézhet. Beöthy Zsolt, elnök.

A LEGNAGYOBB BAJ.

„Középiskolai oktatásunk ügyének legnagyobb baja az osztályok 
túlzsúfoltságában rejlik. Már a középiskolai törvényben megállapított 
maximalis létszám, a 60 is oly magas, hogy a tanítás sikerét már 
ez is veszélyezteti; de igen sok helyen még ezt a számot is át kellett 
lépni, sőt az iskolahiány egyes helyeken már annyira érezhető volt, 
hogy némely helyen magának az államnak is bele kellett egyeznie a 
törvényes létszám túllépésébe.“

E bölcs szavakat, a melyeket bizonyára mindnyájan aláírunk, 
ez egyszer nem valami elégedetlen középiskolai tanár mondja, hanem 
maga a vallás- és közokt. minister legújabb jelentésében. (Huszon- 
harmadik jelentés. 1894. II. kötet 33. 1.)

És miután ezt constatáltuk, szinte úgy tetszik, hogy fölösleges 
is e tárgygyal foglalkoznunk. Mert kit akarunk meggyőzni ? A tanárok 
bizonyára velünk együtt érzik a bajt, sőt ime maga a kormány is 
teljes tudatában van már, maga a minister hivatalos jelentésében 
legnagyobb bajnak nevezi. És mi mégis azt tartjuk, hogy érdemes

28Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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e kérdéssel foglalkozni. Egyrészt megtanultuk már, hogy az az ú. n_ 
eszmék megérlelése alapjában véve nem más, mint az a nem nagyon 
magasztosnak nevezhető munka, hogy ugyanazt a dolgot százszor és 
százszor elmondjuk mindaddig, míg teljesen köztudattá válva mintegy 
kényszeríti az embert a megvalósításra. Épen azért magát a minister 
kijelentését is ez érlelés egy fokozatának tekintjük. Másrészt pedig 
az a szándékunk, hogy néhány adattal hozzájáruljunk a szóban lévő 
tárgy megvilágításához.

E tekintetben az idézett Ministeri Jelentésben még a követke
zőket olvassuk: ,,Az állapot évről-évre kedvezőtlenebbé válik, mert 
a középiskolák felé való áramlás oly erősen fokozódik, hogy az osz
tályok szaporodása — különösen az alsó osztályoké — ezzel lépést 
alig tarthat“. Erre következik 61 olyan osztály felsorolása, melyben, 
„még az év végén is, tehát mikor már a tanulók egy része elmaradt“ , 
60-nál több tanuló volt.

A felsorolt osztályok között nyolcz budapesti, a többi vidéki. 
A baj tehát épen nem szorítkozik a fővárosra, egyaránt érezhető 
vidéken is, a különbség talán csak az, hogy vidéken leginkább csak 
az alsó osztályokban van meg, Budapesten ellenben a felsőkben is 
uralkodó.

A folyó tanév statistikájában ugyanis a következőket találjuk:
a) Gynnasium: a Budapesten létező 10 V. osztályban 40-en fölül 
vannak a következő számok: 45, 49 (kétszer), 57, 58 (kétszer), 59. 
A nyolcz VI. osztályban; 53, 59, 65, 70. A hét VII. osztályban: 
41, 44, 65, 68. A hét VIII. osztályban: 48, 50, 51, 59, 62 (egy 
gymnasiumból nincs kimutatva).

b) Reáliskola: A hat V. osztályban : 44, 46, 60. Az öt VI. osz
tályban : 43, 60. A négy VII. osztályban : 47. Az öt VIII. osztály
ban : 60. (Orsz. Köz. Tan. Közlöny 1894/95. 2. sz.)

Ha tehát csak 40 tanulón fölül számítjuk a túlzsúfolt osztályo
kat (pedig különösen felsőbb osztályokban nyugodtan számítbatjuk 
innen), kitűnik, hogy a fővárosban még a felsőbb osztályok jórésze 
is túlzsúfolt.

Hogy mit jelent a tanítás szempontjából a túlzsúfolt osztály, 
annak fejtegetését mellőzhetjük. Mindnyájan tudjuk, hogy ilyen osz
tályokban a tanár jórészben nem tanár, hanem rendőr; hogy a tanulók 
nagy része nem tanul annyit, mint tanulhatna; hogy az osztályozás 
ingatag, mert különösen kevés órás tantárgyban nem lehet kiismerni 
a tanulókat stb. Mindezek részletezését mellőzhetjük már csak azért 
is, a mit a Ministeri Jelentésből idéztünk.

Legtolebb azt emeljük még ki, a mi bizonyosan szintén úgy 
van vidéken is, hogy a túlzsúfolt osztály rendesen helyszűkével is 
párosul, két tanuló helyén ül három. Ez a körülmény aztán nemcsak 
a testi fejlődésre, hanem a dolgozat-írásnál is érezteti üdvös hatását.

Áttérünk most arra, hogy a zsúfoltság kérdését a külfölddel
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összehasonlítva megvilágítsuk. Előre is ki kell jelentenem, hogy tel
jességre nem is törekszem ; leginkább csak azon külföldi Programmo- 
kat használom fel, a miket utazásaimból magammal hoztam. De talán 
ez se lesz egészen érdektelen, már csak azért is, mert a ministen 
jelentés e pontnál mellőzi az összehasonlítást, a mit másutt alkalmaz 
Ausztria-, Németország- és egy helyen Olaszországgal. Adataimat leg
inkább használhatóvá teszi az, hogy általában fővárosokból, vagy 
ilyeneknek tekinthető nagyobb városokból vannak. Ha tehát ilyen 
helyeken nincs túlzsúfoltság, nyugodtan föltehető, hogy kisebb váro
sokban még úgy sincs.

Kezdjük a társországgal. A zágrábi kir. gymn.-ban 1892;93-ban 
a tanulók létszáma ez volt: Vili. osztály 39, VII. 36, (nem oszt. 5, 
kimaradt 3, összesen 44), VI. a) 37 (kim. 5). VI. b) 41 (kim. 2),
V. a) 45 (kim. 4), V. b) 46 (kim. 4), IV. a) 64 (kim. 2), IV. b) 63 
(kim. 2). III. a) 42 (kim. 6), III. b) 44 (kim. 7), III. c) 35 (kim. 8),
II. a) 60 (kim. 5), II. b) 44 (kim. 11), II. c) 42 (kim. 4), I. a) 51 
(kim. 14), I. b) 52 (kim. 9), 1. c) 52 (kim. 9).

Ausztria. Két tartományi fővárosból van Értesítőm. Troppau 
(k. k. Staats-Gymnasium 1891/92) a következő létszámot mutatja:
I. A) 33, I. B) 33, II. 34. III. 51. IV. 35, V. 40, VI. 27. VII. 17,
VIII. 15.

Graz (k. k. erstes Staats-Gymnasium 1892/93): I. А), В) 56, 
57, II. А), В) 45, 42, III. A), В) 37, 38, IV. A), В) 36, 32,
V. 53, VI. 35, VII. 43, Vili. 43. Ugyanez iskola 1893/94-iki Érte
sítője körülbelül ugyanazon számokat mutatja.

Németország. München (K. Maximilians-Gymnasium 1892/93):
IX. osztály (legfelsőbb) 32. VIII. A) 27, VIII. B) 27, VII. 49,
VI. A) 45, VI. B) 45, V. A) 46, V. B) 44, IV. A) 45, IV. B) 38,
III. A) 51, III. B) 53, II. A) 55, II. B) 56, I. A) 62, I. B) 40,
I. C) 40.

Görlitz (Porosz-Szilézia, Stadt. Gymnasium) 1891/92. 01 (Ober- 
Prima) 18, UI (Unter-Prima) 31, Oil 19, ü l i  а) 21, UII b) 22, 
ОШ а) 20, ОШ Ъ) 21, UI1I а) 28, ШИ Ь) 29, IV а) 35, IV Ь) 35, 
V а) 35, V. Ь) 36, VI а) 26, VI Ь) 26.

Berlin. Innen különböző évekből és iskolákból több Értesítőm 
van; szükségtelennek tartom mind bemutatni, elég legyen két külön
böző iskola. A Friedrichs-Gymnasium létszáma (1889/90) a felső 
osztálytól lefelé ez: 25, 20, 29, 24, 26, 45, 39. 31, 46, 33, 43, 
40, 46, 44, 47, összesen 538. A Friedrichs-Bealgymnasium-é ez 
(1889/90): 5, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 39, 34, 36, 43, 41, 41, 37, 
43, összesen 415.

A többi berlini iskolák átlag ugyanilyen számokat tüntetnek föl. 
Az osztály létszáma legtöbbször 20 és 30, 30 és 40 között van, 
maximum 50, csak a legalsóbb osztályban.

Schweiz. Bern (Stadt. Gymn. 1893/94). A Progymn. áll 4 osz
28*



384

tályból, parallel osztályokkal együtt 13; maximum 35, átlag 20 és 
30 között. Handelsschule-. 26, 18, 3. Realschule: 12, 23, 10, 10, 8. 
Litterarschule: 31, 29, 17, 21, 16. Irigykedve olvassuk, hogy a 
Progymn.: I. osztályához parallel osztályt kellett nyitni, mert 47 tanuló 
jelentkezett.

(Géniből szintén elhoztam a Collégé de Génévé értesítőjét, de 
ez csak a tantervet közli, a tanulók számáról nem szól, azonban már 
a tantermek nagysága alapján is merem mondani, hogy alig lehet az 
átlagos népesség nagyobb, mint pl. Bernben.)

Francziaországból nem hoztam értesítőt, de Fináczy könyvében 
találunk egy adatot a párisi Lycée Henri IY. létszámáról (1886/87), 
a mely szerint a Sixiéme 90 tanulója 3 párhuzamos osztályban tanult, 
54 tanuló kettőben stb.*

Végre Olaszországról említek föl egy adatot. Az 1889. szept.
24-én kelt királyi rendelet 5. art.-a így szól: Egy osztályban sem 
lehet több 40 tanulónál. Ha a növendékek száma ennél nagyobb, két 
vagy több osztályba kell osztani. (Eredeti szövege: Nessuna classe 
puö avere piü di quaranta aluuni. Quando il numero degli alunni sia 
maggiore, la classe vien divisa in due о piü sezioni.)**

Ez intézkedést a későbbi öt módosítás (az utolsó 1893. május 4.) 
nem változtatta meg.

Nem folytatom tovább. E néhány adatból is lehet már némi 
tanúságot vonni. A mi magas létszámunkat csak a hozzánk legköze
lebb álló Horvátország fővárosa éri el, megközelíti Ausztria némely 
városa, azontúl Nyugatra azonban mindenütt mélyen alatta marad, 
Olaszország pedig a maximumot a mienknek 1l3-ávsd kisebb számban 
állapította meg. Kétségtelen, hogy csak állami szegénységünk foglal
tatott velünk törvénybe olyan magas létszámot és ugyanaz tartja 
is fenn.

Azzal kezdtük, hogy a kormány teljes tudatában van e bajnak, 
nincs tehát szüksége rá, hogy meggyőzzük. Csak azt várjuk tőle, 
hogy helyzetünk javultával iparkodjék a bajon segíteni.

(Budapest.) Dr. Szigetvári Iván.

IFJÚSÁGI IRODALMUNK.

Az ifjúsági irodalmat általában nagyon tágas értelemben szoktuk 
tekinteni. Minden műről, a mely nem Íratott határozottan felnőttek 
számára, azt mondjuk, hogy ifjúsági mű. Helyesen azonban, azt hiszem, 
csak azt tekinthetjük ifjúsági műnek, mely a középiskolai tanuló 
érettségi és képzettségi fokának felel meg. Én legalább ez értelemben

* Fináczy Ernő: A franczia középisk. múltja és jelene. 1830. 151. 1.
** Regolamento e programmi per i Ginnasi e i Licei.
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fogom e helyt az ifjúsági irodalom kifejezést használni. A gyermek- 
irodalom termékei tehát a priori ki vannak zárva ismertetésem 
köréből.

Hogy irodalmunk az ily kifejezetten középiskolai tanulóknak szánt 
müvekben még nagyon szegény, azt elégszer volt alkalmunk e lapok 
hasábjain olvashatni. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy nem szabad 
pusztán a középiskolai ifjúsági catalogus számbeli adatai után elindul
nunk. A catalogusba sok olyan mű is került, melyeknek ajánlását 
csak is nagy szegénységünkkel igazolhatni. Jelesen az I. és II. csoportba 
sok oly müvet soroltunk, melyek még az alsó osztályú tanulók szellemi 
igényeit sem elégíthetik ki. Ezeket a müveket idővel, a midőn t. i. 
jobbakkal lesznek pótolhatók, okvetetlenül el fog kelleni távolítani 
ifjúsági könyvtárainkból.

E sors vár mindenekelőtt a mesekönyvekre. E műfaj naivságain, 
sokszor sületlenségein egy komolyabb gyermek is csak mosolyogni 
tud. Különben is nem ismeretlen dolog, hogy a mesének képző 
hatását általában — mert kivételnek itt is van helye — sok paedagogus 
egyszerűen tagadja. Van pedig catalogusunkban mintegy 70 mesekönyv, 
ideértve a regét is és számításba véve a catalogus III. füzete számára 
is előjegyzett mesekönyveket. Ezekből legfeljebb 20-nak szabad meg
kegyelmeznünk ; a többit a középiskolából ki és oda kell leszorítanunk, 
a hová valók: az óvodába és az elemi iskolába. Körülbelül 20 mese
könyvet vettek fel a német és osztrák catalogusok is.

Jelentékeny reductiónak kell majd alávetnünk a nem-történeti, 
a költött tárgyú elbeszéléseket is. Ezeknek száma catalogusunkban 
megközelíti a 300-at, persze beleszámítva az olyan apróságokat is, 
minők pl. a „Kis Könyvtár“, vagy a „Jó Könyvek“ füzetei. E szám
nak körülbelül egyharmadrészét a Hoffmann, Höcker, Schmid és 
Nieritz-féle elbeszélések, továbbá Robinson viszontagságai, Münchhausen 
kalandjai, Guliver utazása teszik ki. Több elég gyarló mű is van 
köztök. Ezeknek jó része szintén csak szükségből került a catalogusba. 
Jó hiányában a tűrhetővel is meg kelle elégednünk. De idővel, ha 
t. i. —  a mit remélnünk kell — ifjúsági irodalmunk nemcsak mennyi
ségben, hanem minőségben is virágzásnak indul, az elbeszéléseket is 
meg kell majd rostálnunk. S meg lehetünk elégedve, ha a 300 közül 
250 megüti a mértéket.

A meséken és elbeszéléseken kívül vannak a catalogusban 
útleírások, vadászkalandok, nép- és földrajzi olvasmányok, számszerint 
mintegy 40 mü, továbbá körülbelül 80 történeti mü és történeti 
elbeszélés. Legszegényesebben vannak képviselve a természettudományok 
—  alig 30 ifjúsági müvei — és a klasszikái ókor szintén mintegy 30 
müvei. És így összes ifjúsági müveinknek száma, beleértve, mint 
mondám, azokat is, melyeket a III. füzet számára előjegyzésbe vettem, 
körülbelül 400—450.

Ez ugyan elég tekintélyes szám; de még mindig kicsiny a
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szükséglethez képest. Németországban 2— 3 könyvkiadó, Spanier 
Flemming és Trewendt ifjúsági művei felérnek egész ifjúsági irodal- 
munkkal. De hol vannak még Teubner, Thienemann, Hoffmann, Per
thes, Hölder stb. ifjúsági művei ? És a franczia Hachette czégnél egyedül 
több, mint 500 ifjúsági mű jelent meg. Csak Hetzelt említem még 
meg a franczia könyvkiadók közűi, mint a kinek ifjúsági művei világ' 
hírűek: több kozülök pl. Verne, az ifjúság eme bálványának, továbbá 
Daudet A., Legoúvé, Flammarion, Malot stb. ifjúsági müvei magyarra 
is le vannak fordítva. Ha csak e néhány adatot tekintjük, el kell 
ismernünk, -hogy bizony az ifjúsági irodalom térén még nagyon hátra 
vagyunk.

Tisztán az ifjúsági irodalom ismertetése lévén czélóm. termé
szetesen számításon kívül kelle hagynom a jeles írók iskolai kiadásait, 
úgyszintén a természettudományi társulat kiadványait, sőt a Franklin- 
társulat Történelmi könyvtárát is. Ez utolsó czímlapján a „népnek és 
ifjúságnak“ van ugyan ajánlva; néhány füzete be is válik, egészben 
véve äkölibán nélkülözi' az ifjúsági mű kellékeit. Ajánlom pl. a követé 
kenő füzeteket átolvasásra : Kálüiáu király, Nagy Sándor, XIV. Lajos, 
A franczia forradalom története, Phoenikia története, A régi Egyptom 
története stb. Általában bajos megmondani, melyik olvasóközönség 
számára készült é könyvtár. Szakembereknek nagyon is krónikás, nem 
elég tudományos,1 a népnek meg nagyon is részletező és az ifjúság
nak paedagogia! okokból nem ajánlható. Még legjobban megfelel az 
ú. n, mívelt nagy közönség igényeinek.. Egyébiránt, e könyvtárra 
vonatkozólag lesz még alább egy megjegyzésem.

Ha mindezeket a müveket leszámítjuk, a mint le kell számíta
nunk, akkor persze még inkább összeSzorul az ifjúsági olvasmányok 
köré. De hát nem szegénységünk a legnagyobb baj. A legnagyobb 
baj az, hogy ifjúsági irodalmunk nagyon egyoldalú fejlődésnek indult.

Az ifjúsági olvasmánynak szorosan az iskolai oktatáshoz kellene 
csatlakoznia. ítészben lehet ugyan pusztán szórakoztató, de legnagyobb
részt mégis az iskolai tananyag kibővítésére és megszilárdítására 
kellene szolgálnia. De hát mit bizonyítanak a fent közölt adatok ? 
Ifjúsági müveinknek több mint fele csupán a képzelő tehetséget foglal
koztatja s némileg az erkölcsi képzésre szolgál, az értelem fejlesztését 
és az ismeretközlést csaknem teljesen mellőzi. Ifjúsági irodalmunk 
nagyobbikfele mesekönyvekből és költött tárgyú elbeszélésekből áll. 
Bámulatos tevékenységünk, különösen a meseirodalom terén. Maholnap 
alig lesz egy könyvkiadónk, kinél legalább nehány tnesekönvv nem 
jelenik meg.

Ott vannak első sorban az Aesopusi és Phaedrusi mesék, aztán 
jönnek Andersen, Bechstein, Grimm, Hanff, Hey, Hoffmann és 
Wildermuth meséi és regéi. Aztán következnek a mi meseköltőink1! 
Pósa, Benedek, Radó V., Banff, Hetyey, Fayiné, Karádi, Kalocsa B., 
Harasztiné, Wohl St. stb. Győry V., sőt Vámbéry és Jókai is írtak
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■egy-egy mesekönyvet. A neves írók után jönnek a névtelen szülők és 
rokonság : a nagyapa, az apa, a mama, majd a sok bácsi és néni 
(Móka bácsi, Forgó bácsi, Józsi bácsi, Kálmán bácsi, Elemér bácsi 
—  Ida néni, Róza néni, Vilma néni stb.): mindezek regélnek, mesél
nek a kedves kicsikék muiattatására. Sőt az oktalan állatok és növé
nyek is felajánlják e czélra szolgálatukat (Regélő gólya, Regélő 
tulipán stb.). Ide tartoznak még az 1001 éj regéi és Bródy almanachja, 
a mely részben szintén meséket tartalmaz.

A mese után az elbeszélést kultiválják legnagyobb előszeretettel 
ifjúsági íróink. Ellenben csaknem teljesen hiával vagyunk a komolyabb 
irányú, ismeretközlő munkáknak. Ez az aránytalanság, az egyik műfaj
ban tulproductio, a másiknak csaknem teljes elhanyagolása : ez ifjúsági 
irodalmunk legkirívóbb és egyúttal legelszomorítóbb jellemvonása. Avagy 
nem elszomorító az, hogy az alsó osztályoknak a mesén és elbeszélésen 
kívül alig adhatunk egy-két komolyabb irányú olvasmányt? A felső 
osztályokban nem érezzük annyira az ily művek hiányát, mert ott 
némileg pótolhatjuk azt a különböző tudományos társulatok kiadványaival.

De nem elég, hogy ifjúsági irodalmunk ily egyoldalú, egészsége 
télén fejlődésnek indult, milyenség tekintetében is sajnos, nagyon 
alacsony színvonalon áll. Csak kissé szigorúbb kritika borzasztó pusztí
tást vinne végbe ifjúsági irodalmunk terén. (Folytatása következik.)

(Budapest.) Dr. Szemük István.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1895. február 11-én tartott ülése.
Elnök: dr. Beöthy Zsolt; jegyző: dr. Szigetvári Iván.
Jelen voltak : dr Alexander Bernát, dr. Веке Manó, Bermüller Ferencz, 

dr. Cherven Flóris, Fest Aladár, Beme László. Mauritz Rezső, dr. Mágócsy 
Sándor, dr. Molnár István, Molnár Sándor. Müller József. Rajner Ferencz, 
R eif Jakab. dr. Schmidt Ágoston, dr. Szemák István, Tiber Ágost. Tornor 
Ferencz. Vasváry Benő, Vámossy Mihály, Volf György, Balog Mór (vendég).

Főtitkár bemutatja Fludorovics Zsigmond a czikke alapján, a mely a 
Közlöny legutóbbi számában jelent meg, készített folyamodványt a nemzeti
ségi vidékek tankönyvei ügyében.

A választmány a folyamodványt változtatás nélkül elfogadja és meg
bízza a főtitkárt, hogy a vallás- és közoktatásügyi ministeriumban nyújtsa be.

Bemutatja továbbá Balog Mór VI. kér. reáltanár levelét, melynek 
tárgya a következő: Minthogy a mai túltömött osztályokban lehetetlen siker
rel tanítani, kívánatos, hogy a tanárok vizsgálják át a tantervét a végett, 
hogy mit lehetne belőle mint kevésbbé fontosat kihagyni. Továbbá tanul
mányozni kellene, hogy mi módon lehetne a tanításban a nemzeti elemnek 
több tért biztosítani a nélkül, hogy ebből újabb terhek származnának. Indít
ványozza tehát, hogy a választmány szólítsa fel a budapesti szakosztályokat 
-és a vidéki köröket, hogy e két kérdést tegyék tanulmány tárgyává.

A tárgyhoz többen hozzászóltak.
Alexander a kérdést olyan fontosnak tartja, hogy a Közlöny minden



1

388

számát e panászszal kellene kezdeni. Természetesen pártolja Balog indít
ványát, megpótolja azonban azzal, hogy harmadik tárgyul tűzzék ki a görög
pótló tanterv megvitatását.

Rajner azt kívánja, hogy a szakosztályok és körök a tanterv meg
vizsgálásánál kérjenek fel egy-egy szakembert a különböző' tárgyakra és 
jelentésüket küldjék be ápril végéig, hogy a választmány májusban foglal- 
kozhassék az ügygyei.

Volf nem tartja az ügyet sürgősnek. Óhajtja, hogy minél alaposabban 
vitassák meg a helyi viszonyok szerint is, gyűjtsék össze a tapasztalatokat 
és ha mi ezeket egymással közöljük, már annak is meglesz a maga haszna.

Веке szerint a bajt mindnyájan érezzük, érzi maga a kormány is és- 
egyik ministeri jelentés statístikai alapon ki is mutatta, hogy a népesebb 
osztályokban nagyobb a bukottak száma. Ő azonban általános tanterv- 
revisiót kíván, függetlenül a szóban forgó kérdésektől, minthogy ma már ki 
kell mondanunk, hogy a tanterv nem vált be.

A választmány engedelmével az indítványozó
Balog emel szót. Ő is a tanterv-revisiót tartja végczélnak, de ha azt 

nem a tanárok indítják meg, az új tanterv sem fog túlnépes osztályok szá
mára készülni.

Mágócsy szükségesnek tartja a tantervet más szempontból is tekin
teni, pl. megrövidült tanévek is voltak már, minden esetre tehát minimális- 
tantervre van szükség. A nemzeti irány mellőzve van pl. a földrajz- és 
természetrajzban is, pedig itt is ugyancsak van helye.

Szigetvári a kérdést ily alakban nem pártolja, mert semmiképen sem 
ismeri el, hogy a túlnépes osztályok fölött alkudni lehet, hogy a tananyag 
megrövidítése segítene a bajon. Nemcsak az a baj. hogy a tananyagot nehéz 
elvégezni, hanem hogy áz ilyen osztályokban a tanár rendőr, hogy az osz
tályozás ingatag, hogy dolgozatot alig lehet Íratni stb. Nem akarja a kérdést 
részletezni, mert úgyis e tárgyról egy czikke van a Közlöny szerkesztőjénél, 
közlés végett. Azt indítványozza, hogy tisztán a zsúfolt osztályok ügyében, 
intézzünk kérvényt a kormányhoz, kérve a maximum leszállítását

Alexander nem hiszi, hogy a kérvénynek sikere legyen, minthogy a. 
törvényt nem fogják megváltoztatni, már a felekezetekre való tekintetből 
sem. Mikor a törvényt megalkották, akkor is küzdöttünk a 60 létszám ellen, 
de siker nélkül. Hozzájárul Веке indítványához is, de nem fogadja el annak 
motivátióját. Szólítsák föl a köröket, ill. szakosztályokat, hogy tekintet
tel a tantervről most már hosszabb időn át tett tapasztalatokra, vizsgálják 
meg a tantervet általában, különös gondot fordítván erre a két sürgős szem
pontra, az osztályok zsúfoltságára s a görögpótló tantervre, továbbá a nem
zeti szempontra is.

Elnök összefoglalja a tárgyalást és fölteszi szavazásra a kérdést.
A  választmány elfogadja Alexander formulázásában a Balog indít

ványát, megtoldva a görögpótló tanterv ügyével.
Megbízza a fó’titkárt, hogy e kérdéseket közölje a szakosztályokkal és 

körökkel azon felhívással, hogy jelentésüket ápril végéig küldjék be.
Továbbá egyhangúlag elfogadja Szigetvári indítványát, és megbízza 

a főtitkárt a kérvény elkészítésével.
Egyszersmind megbízza a szerkesztőt, hogy a Közlönyben a tanár- 

testületeket is kérje fel a három vitapont tárgyalására.
Ezek elintézése után Beöthy elnök örömének ad kifejezést e tárgyalás- 

felett, a mely neki némi elégtételt is szerez. Ő volt az első, a ki nyolcz év 
előtt a kormányképviselők enquete-jén szót emelt a nemzeti szempont 
elhanyagolása miatt egy olyan nemzetnél, mely, úgyszólva, történelméből éL 
Akkor nem talált visszhangra, de már az egységes középiskolai enquéte-ek 
mind mellette nyilatkoztak. Hogy most a tanáregyesület is csatlakozik, nagy" 
örömére szolgál, üdvözli az indítványozót.

Müller pénzlárnok tesz ezután jelentést. A pénztár állománya 241 frt,



389

nagyobb adósság van azonban a nyomdában. Elkészítette a tagdíj-hátralékok 
jegyzékét is. a melyből kitűnik, hogy az egylet tényleges tagjainak hátraléka 
3226 frt, a kilépetteké, a kiknek még nem járt le a cyclusa 895 frt, a régibb 
kilépetteket nem is véve számításba. A behajtásra vonatkozólag először egy 
felszólítást óhajt közzétenni a Közlönyben az elnök aláírásával, aztán pedig 
a főtitkár által egyenkint felszólíttatni az adósokat.

A választmány hozzájárul.
A segélyző-alap részéről Mauritz elnök jelenti, hogy a vagyona tel

jesen rendben van. A legújabb kimutatás szerint jelenleg 6500 forint 
van a Földhitelintézetnél, Tiber pénztárnok pedig előadja, hogy felszólította 
az adósokat. 15 levélre két adós pénzt küldött, öt levelet írt. A többieket 
újra fel fogja szólítani.

Tudomásul szolgál.
Meghalt Szilágyi József és Zsuffa Vincze.
Új tagok: Martinkovics Iván és Palotai Antal r. kath: gymnasium, 

Báthory József, Irsa Béla, Tanfi Iván áll. tan. kép. tanárok Máramaros- 
Szigeten (aj. Marikovszky Menyhért), Maurer Mihály reáltan. Körmöczbányán, 
dr. Antal Géza ev. ref. főgymn. tanár Pápán (aj. Alexander).

Jegyzetté : Szigetvári Iván.

A pozsonyi kör gyűlése.
— A tanárképzésről. —

A pozsonyi kör f. hó 9-én húsz tag jelenlétében tartotta meg februárius 
havi gyűlését. Ez alkalommal dr. Zlinszky Aladár, kir. kath. főgymn. tanár 
<A tanárképzés reformja» czímen érdekes és tanulságos felolvasást tartott.

Bevezetőleg nagyjából vázolta és méltatta a tanárképzés terén eddig 
történt intézkedéseket: a tanárképzőintézet, a gyakorló iskola, a seminariumok 
felállítását, kiemelve, hogy egyedül a gyakorlóiskola a mai napig az, mely 
életrevalónak bizonyult, a tanárképzőt az egyetemi tanárok sohasem vették 
komolyan s így nem is lehetett hatása, a seminariumok pedig, mint Német
országban, inkább a tudós hajlamokat szolgálják. Eötvös báró ministersége 
14 éves pangást szakított meg. midőn programmjáha a tanárképzést is felvette s 
e czélra intézkedéseket is tett. Új közoktatási ministerünk is azt vallja, hogy : 
az iskola lelke a jó tanár s így reformokat remélhetünk. Azonban kiemeli, 
hogy első sorban szükséges lenne, hogy az egyetem mind inkább adjon 
helyet a tanárvilág azon általános kívánságának, melyet a tanáregyesület 
1886. nagygyűlésén Pirchala Imre, a 91,-in Kármán Mór előadására egyhangúlag 
ki is mondott: hogy az egyetem a tanárképzést sajátképem feladatának 
tekintse s előadásait ennek szemmeltartásával rendezze. Utal arra, hogy az a 
specializáló irány, mely most egyetemünket és tudományos irodalmunkat 
jellemzi, nagy veszedelmet is rejt magában. Képez ugyan részlettudósokat, 
de tudományos rendszert, melyben az egyes tudományoknak megvolna a 
maguk helye, nem ad. Ha módszereket tárgyal is, csak a kisebb anyagokkal 
való elbánást tanítja, pedig a nagy anyagok módszeres feldolgozása még fonto
sabb volna. E tekintetben tehát a tanárképzés és a tudomány követelményei 
között ellenkezést nem lát. Az sem csak a tanárképzés kára, ha alapvető 
stúdiumok az egyetem tanrendjéből hosszabb időn, pl. négy éven keresztül 
hiányzanak, hanem a tudományé és a közművelődésé. Épen nálunk, a hol 
aránylag több középiskolai tanár dolgozik a tudomány kérdésein, mint másutt, 
kellene az egyetemnek az ő igényeikre tekintettel lennie. Tanárvizsgálati 
szabályzatunk is szűkebb körre utalja a jelöltet, mint Német- vagy Franczia- 
országban ; ezen, a szükséges irodalmi segédeszközök híjában, ma még segí
teni nem lehet, de ne növeljük még az egyes körökön belül is specializálással. 
Egyes különálló cursusok, minőket Beöthy javasol, ezen nem segítenének,
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mert csak compendiumszerő ismereteket nyújtanának; erre pedig nincs szükség. 
E helyett a tanársegédi intézményt, a milyenféle a württembergi repetenseké. 
meg a párisi mailre de conférence-oké. ajánlja. Ezeknek munkássága az illető 
egyetemi tanár előadásához fűződnék,kiegészítené azt,ismertetné, számon venné 
a tanárj által említett vagy tárgyalt müveket, azokról szóló jelesebb tanulmányo
kat, vezetné a gyakorlatokat. Az internatus inkább az egyetemi nevelés kérdése. 
Szükséges a budapestinél tisztességesebb diákélet teremtése, de azon, bogy 
bölcsészethallgatókul csak szegény fiúk jelentkeznek, ezzel nem segítünk. 
Kedvezőbbé kell tenni a tanári állást, akkor az egészséges arány helyreáll. 
Az ösztöndíjak ily nagy száma még veszedelmet is rejt magában ; odacsődíti 
az összes karok szegényeit. A tanárképzés csak akkor lesz szilárd alapra 
fektethető, ha a leendő tanárnak illő helyet biztosítunk magában a társada
lomban

A felolvasást tanulságos eszmecsere követte, a melyről a következőkben 
számolunk be :

Antolik Károly a tanárképzésben nagy javulást remél attól, ha az 
állam a tanárjelölteknek biztos kilátást nyújt arra, hogy tanulmányaik el
végzése után azonnal alkalmazást nyernek.

Pirchala Imre a szándékba vett stipendiumok ügyét fejtegeti kimerítően 
Ezeknek derűre-borúra osztogatásában a tanárképzésre nagy veszedelmet 
lá t ; — csak azok kapjanak össztöndíjat, a kik valóban megérdemlik.

Albert József az előadó nézeteivel a tanárképzés anyagi oldalát illetőleg 
egyetért; de nem nyert tájékoztatást az előadás folyamán az iránt, hogyan 
segítsenek az egyetemi tanárok azon a mostani bajon, a melynél fogva a 
tanárjelöltek az egyetemen a szükéges ismeretek egész körét nem sajátít
hatják el.

Jónás János is abban a véleményben van, hogy az ösztöndíjak több 
kárt fognak okozni, mint hasznot. Ne a szegény egyetemi hallgatókon akar
junk segíteni — úgymond — hanem honoráljuk tisztességesen a kész tanár 
munkáját. A felolvasás — folytatja — nem tájékoztatta az iránt, vájjon az 
előadó fenn akarja-e tartani a mostani szakszerűséget a tanárképzésben, vagy 
pedig nem. A maga részéről a szakszerűségnek nem barátja; különben is 
négy év alatt az egyetem egyetlen egy szakmából sem képes a jelöltből 
tudóst nevelni, nem hogy kettőből, vagy többől. A mostani szakszerűség a 
tanárt egyoldalúvá teszi s ez a tanárkaitokban mutatkozó elszigeteltségnek 
is egyik oka. A tanárképzés valódi helye szerinte is csak az egyetem lehet, 
de igyekezzünk a jelöltnek minél szélesebb körű általános műveltséget adni 
s a tudományos továbbképzésnek alapelveivel ismertessük meg. A gyakorlati 
évet szükségesnek tartja, de az ne legyen egy oly helyhez kötve, a hol 
(mint jelenleg a gyak, gvmn.-ban) a jelöltnek épenséggel nincs alkalma a 
valódi középiskolai élettel megismerkednie.

Dr. Wagner Lajos meggyőzőleg bizonyítja, hogy az egyetemi tanárok 
mellé adandó segédtanárok kipróbált középiskolai tanárok legyenek ; kívána
tosnak tartja továbbá, hogy a jelöltek mindjárl az első félévben megismer
kedjenek választott szakmájuk encyklopaediájával és szakmájuknak közép
iskolai disciplináit a tanárképzőben szintén átvegyék.

Lehr, ev. lyc. tanár, véleménye szerint az új vizsgálati szabályzat 
papiroson sok dolgon akar segíteni, de a legnagyobb rész a mai viszonyok 
közt kivihetetlen.

Zorkóczy Samu kifejti, hogy a jó tanárnak a szakmájában teljesen 
otthonosnak kell lennie, ilyenné pedig csak úgy nevelhetjük, ha szakmájának 
teljes egészét sajátítja el alaposan. Tanársegédeket nem tart szükségeseknek 
abban az esetben, ha a mostani egészségtelen viszony, a mely az egyetemi 
tanárok és a hallgatók között van, megváltozik. Minthogy pedig az iskola 
tanít legjobban a tárgy kezelésére, a kezdő tanár tanítson többféle tárgyat. 
A gyakorló iskolákra nézve egyetért Jónással.
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Pirchala Imre még egyszer hozzászólt a kérdéshez, s a merev szak- 
rendszerrel való szakítást ő is üdvösnek tartja. Nem hiszi, hogy az egyetemi 
tanárok és a hallgatók közötti viszony egyhamar megváltoznék ; ezért volná
nak szükségesek a segédtanárok. De azok ne legyenek kezdők, hanem gyakor
lati paedagogusok, a kik a tanítás terén derekasságukat valóban bebizo
nyították.

Szólásra még többen voltak feljegyezve; de mivel az idő már későre 
húzódott, azért a gyűlés az eszmecsere folytatását, és az eredménynek pontokba 
foglalását a márczius 2-án tartandó gyűlésre halasztotta.

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör jegyzője.

A máramaros-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör február hó 11-én tartotta rendes havi ülését 

Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a tagok csaknem teljes 
számban jelentek meg s a következő nevezetesebb ügyek intéztettek el'.
1. Elnök bemutatja Baranyay Gyulának, a n.-szőllősi polg. iskola igazgató
jának átiratát, melyben tudatja, hogy a vezetése alatt álló tanári testület 
férfi tagjai kilenczen hajlandók belépni a körbe, ha annak alapszabályait 
megismerik és ha a kör ülésein a polg. iskolát érdeklő ügyek is tanácsko
zás tárgyát képezhetik. A ^tudósítás örvendetes tudomásul vétetvén, elnök 
megbízatott, hogy úgy az alapszabályok, valamint a kör ülésein tárgyalás 
alá kerülhető ügyek felől Baranyay Gyula igazgató urat rövid úton értesítse.
2. Draskóczy Gábor kéri, hogy a Közoktatási Tanácsra vonatkozó felolvasá
sát halaszthassa el a jövő havi rendes ülésre, mivel nagy elfoglaltsága miatt 
a szükséges előtanulmányokat kellő mértékben meg nem tehette. Kérése 
tudomásul vétetett. 3. Vékony Antal indítványozza, hogy a következő kérel
met intézze a kör a tanáregyesület elnökéhez, illetőleg választmányához : 
♦ Nagyságos Elnök Úr! Tekintetes Választmány! Körünk folyó évi február 
havi rendes ülésének egyhangúlag hozott határozata alapján azzal a kérés
sel járulunk Nagyságod, illetőleg a Választmány elébe, méltóztassék a Tanár- 
egyesület nevében kérelmet intézni a közoktatásügyi magas kormányhoz az 
iránt, hogy a felekezeti középiskolai intézetekkel újonnan kötendő, vagy 
esetleg megújítandó segélyezési szerződések alkalmával a tanárok fizetését 
az állami középiskolai tanárok fizetésének megfelelő mennyiség és rendszer 
szerint állapítsa, illetőleg állapíttassa meg. Nagyon sok felhozható és a szak
közlönyökben többször emlegetett, ennélfogva mindenki előtt ismeretes okon 
kívül, kérésünk támogatását mi csak ezzel a kettővel indokoljuk: I. Az 
állam által segélyezett felekezeti intézetek tanárai, noha fizelésök legtöbb- 
nyire annyira sem megy, mint az állami tanároké volt a fizetés rendezése 
előtt, hetenkint 19—21 kötelezett óraszám mellett tanítanak az állami tan
terv szerint, azaz nagyobb terhet viselnek sokkal kevesebb javadalmazás 
mellett. II. Ebből folyólag, kivált ha az új nyugdíjtörvény életbe léptetése 
után a nyugdíjazások tömegesebbek lesznek a felekezeti intézeteknél, a 
mostani fizetési rendszer s a fennálló tanárhiány miatt oly fenyegető állapotok 
léphetnek fel a legtöbb felekezeti intézetnél, a melyek ez intézetek fennállá
sát koczkáztatják. Kérelmünket tiszteletteljesen megújítva vagyunk stb.» 
Az indítvány elfogadtatván, annak rendeltetési helyére való juttatásával 
elnök és jegyző bízattak meg- 4. Elnök jelenti, hogy a márczius másodikán 
tartandó felolvasó-estély rendezésére kiküldött bizottság Krüzsely Blanka kis
asszonyt, a máramaros-szigeti dalkört és a zeneegyletet nyerte meg a közre
működésre. Tudomásul vétetett. Vékony Antal, jegyző.
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VEGYESEK.
Igazgatói kinevezés. Ő császári és apostoli kir. Felsége Lichteneggen

m. évi deczember hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Cherwen 
Flórist, a budapesti VII. kér. áll. főgymnasium helyettes igazgatóját, ugyan
ezen tanintézet rendes igazgatójává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

Minister! köszönet. A vallás- és közoktalásügyi m. kir, minister Podolin 
város közönségének azon áldozatkészségéért, melvlyel az ottani katb. algym- 
nasiumban 400 frt értékű beruházást tett, elismerő köszönetét nyilvánította. 
— A m . kir. vallás- és közokt. minister Pécs sz. kir. város közönségének, 
mely az ottani áll. főreáliskola épületével szomszédos házat megvette s ennek 
helyén két nagy osztálytermet s szolgalakást építtetett, s azonfelül az épületben 
több rendbeli javitást eszözöltetett. továbbá Aidinger János kir. tanácsos, 
polgármesternek, ki ez ügyben kiválóan buzgólkodott, ezen áldozatkészségért, 
ill. buzgó tevékenységért elismerő köszönetét fejezte ki.

Minister! köszönet egy középiskolai tanár részére. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minister Kolbenheyer A. Károly nagyszebeni állami fő- 
gymnasiumi tanárnak, ki tanári teendőinek mindenkor lelkiismeretes és sikeres 
teljesítése mellett az igazgatói ügyvitelben való önkéntes segédkezéssel, a 
franczia nyelvnek mint rendkívüli tantárgynak díjtalan tanításával és tan
díjkezelői jutalékának intézeti alapítványok czéljaira való adományozásával 
is a nevezett középiskola iránt való különös buzgóságának és szolgálatkész
ségének évek óta állandó jelét adta, e buzgó szolgálataiért és áldozatkész
ségéért elismerő köszönetét nyilvánította.

Ref. tanárok nyugdij-ügye. Említettük, hogy a felekezeti tanárok új 
nyugdíj-intézete, melyet az állam létesít, vita forrásává lett maguk az 
érdekelt tanárok közt. Ismertettük vitás kérdésüket, hogy mi történjék 
azokkal a gyám- és nyugdíjintézeteikkel, melyeket a tanárok maguk alapí
tottak s kezeltek is. Az első komoly összeütközés most a dunamelléki ref. 
egyházkerület tanárai közt ütött ki. Nem tudnak megegyezni a vagyon fel
osztásán s lapjaikban már a pörös utat is kezdik emlegetni. Az ügy mai 
állása egy kicsit furcsa is. Gyámegyletöknek 77000 frtnyi tőkéje és 54 tagja 
van. Utóbbiak közül 48-an beléphetnek s be akarnak lépni az állami nyug
díjintézetbe. sőt egy részök még arra is vállalkozott, hogy maguk fizetnek 
két százalékot abból az ötből, melyet törvény szerint a fentartóságnak kellene 
fizetnie. Ellenben a tagok közül hatan theologiai tanárok, tehát nem vehe
tők föl az állami nyugdíjintézet kötelékébe. Innen a kétféle érdek. A 48 úgy 
értelmezi a törvényt, hogy nem lehet egyszerre két nyugdíjintézetnek a tagja, 
tehát osztozkodni kell; a hat pedig nem akar tudni róla s erejök az. hogy 
az alapszabályokban erre nézve nincsen §., ők pedig már a mai vagyonban 
biztosítva akarják látni 500 frtos nyugdíj-igényöket. A kilépő 48 (.többnyire 
középiskolai) tanár elég méltányos kívánsággal lép föl. Azt akarják, bogy a
77.000 frtos vagyonból fizettessék ki az ő javukra az a 23000 frt, melyet 
nekik le kell róniok, ha az állami intézetbe lépnek ; 42.000 írtból alapíttassék 
fogyó életjáradék a gyámegylet mai terhének : az özvegyi segélyeknek bizto
sítására ; 12.000 frt pedig maradjon a hat tag nyugdíjalapjául. Ez a tervezet 
annál méltányosabb, mert ilyenformán a hat tagra a vagyon és létszám 
arányában négyszer akkora részesedés jutna, mint a 48-ra s mert a hat 
tanár összesen csak 1751 irtot fizetett be az intézet pénztárába, a kilépő 
48 pedig 45.800 frtot. Vagyis a kilépők a tényleg befizetett összegnek felét 
kapnák vissza, míg a benmaradók tényleges befizetése több mint meghat- 
szorozódnék. A hat tbeologiai tanár azonban még többet akar. Azt mondják
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az ő nyugdíjigényük biztosítására 35,000 frt kell, tehát ők ennyit követelnek, 
hogy a kilépő 48-nak ilyenformán semmi sem jutna, azzal nem törődnek, 
hisz azok úgy is «elég jó vásárt csinálnak» az állami nyugdíjintézettel. Ennyi
ben áll a vita most. Reméljük, hogy a békés és méltányos megoldást meg
találják már az egyházkerületi közgyűlésen.

A debreczeni tanszer-kiállítás maradó emlékéül egy kis füzet jelent 
meg. A kiállítás elnöke: Csiky Lajos theologiai tanár állította össze benne 
a kiállítás történeti ismertetését.

A harmadik egyetem kérdése s ennek egyik legbecsesebb terméke: a 
dr. Berzeviczy Albert ismert röpirata egész kis irodalmat támasztott a ref. 
tanügyi lapokban. A «Sárospataki Lapok» Zsoldos Benő tollából hosszabb 
czikket közölt volt, a mely a volt államtitkár röpiratával szemben azt igye
kezett bebizonyítani, mennyire szükség és jogosult törekvés a debreczeni 
protestáns egyetem. Ugyané lapnak február 11-iki száma aztán közli a 
dr. Berzeviczy Albert nyílt levelét, mely a legnagyobb tárgyilagossággal azt 
feleli Zsoldos Benőnek, hogy alaposan félreértette őt, mert ő nemcsak azért 
nem adná Debreczennek a harmadik egyetemet, mert a város református; 
s hogy mikor ő elvileg ellene van a felekezeti egyetemnek, akkor nem 
elfogultság vezeti őt, hanem az állami és nemzeti érdek. Zsoldos Benő még 
ugyané számban megkezdi a választ, melyről jelzi, hogy hosszú lesz. A 
most megjelent rész erősen támadja a katholikus derűst, mely XIII. Leo 
pápának 1879-iki encyclikája alapján az aquinói szt. Tamás álláspontjára 
helyezkedik s azt bizonyítgatja, hogy a kath. clerus hatalmi súlya mellett 
a kormány ma nem képes nyugodt alkotásokra, tehát egyedül csak a pro
testantizmus hivatott egyetemet csinálni. Ugyancsak a debreczeni ref. egyetem 
mellett tör lándzsát a «Debreczeni Protestáns Lap»-ban dr. Öreg János is, 
kinek czikkéből a február 9-iki szám már a harmadik részt közli.

Protestáns tanárképző. Ez hangzik most a legújabb törekvés gyanánt. 
Talán mondanunk sem kell. hogy bennünket az eszme nem tud lelkesíteni. 
Az igazi tanárképző csak egyetem kötelékében virágozhatik : mondva csinált 
tanárképző elegendő tanár, gyűjtemények, segédeszközök nélkül nekünk nem 
kell. Ref. egyházi gyűléseken és ref. lapokban sűrűn találkozunk legújabban 
a panaszszal, hogy a ref. tanárságban kevés a calvinista szellem. Mi nem 
igen tudhatjuk, mennyi alapja van a vádnak; de azt nem szeretnők. ha a 
tudományt is felekezeti szempontból ítélnék meg, a vallásos nevelésről pedig 
nemcsak a külön tanárképzéssel lehet gondoskodni. A mint hogy azt sem 
hiszszük, hogy ebben a tekintetben az államsegély árthatna a ref. iskoláknak, 
a mit szintén hangoztatni látunk a lapokban.

A gyorsírás tanítása köréből. A közoktatási minister rendeletet intézett 
a tanfelügyelőségekhez, hogy az iskolákban ne tanítsanak más rendszerű 
gyorsirászatot, mint. vagy a Gabelsberger-Markovics, vagy pedig a Stolze- 
Fenyvessy-félét. Ez következik az 1833-iki szabályzatból is, a mely szerint 
gyorsírás-tanítókul csak olyan egyének alkalmazhatók, kik az említett kétféle 
rendszer valamelyikéből oklevelet szereztek. Az új rendeletre azonban szük
ség volt, mert tényleg mások és más rendszer szerint is tanítanak.

Amerika közoktatási budgetje. Az Egyesült-Államok nyilvános iskolái
nak fentartása az elmúlt esztendőben 163 millió dollárba került. Ebből az 
összegből esik New-York államra 19 millió, Pensylvániára 16 millió, Illinoisra 
14, Ohiora 12, Massachusetts 9, Jowara 7, Michiganra 6, Missourira, Indiá
nára, Californiára, Minnosotára egyenkint 5 millió dollár. Kansas, Wiskonsin, 
Nebraska, New-Yersey, Texas egyenkint 4 millió, Kentucky 3, Connecticut 
és Maryland egyenkint 2 millió dollárral szerepelnek a költségvetésben.
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A tanítók fiaiért. Budapesti vendéglősök 37 olyan egyetemi tanulónak 
adnak ingyen-ebédet, kik szegény tanítóknak fiai. Ezt a kedvezményt is az 
Eötvös-alap eszközölte ki, a mely húsz évi fönnállása óta ösztöndíjak és 
segélyek czímén 39.125 frtot juttatott a hozzá folyamodóknak s összesen 
573 tanítói család gondjait segítette enyhíteni. Az alap tőkésített vagyona 
64577 frt; múlt évi bevételei pedig 11.769 frt 85 krra rúgtak, kiadásai pedig 
9013 frtra. Ama 37 tanuló közt, kiknek az alap ingyen-ebédet eszközölt ki. 
tíz tanárjelölt van.

A Szalay-Baróti-féle, Magyar nemzet történetéből most megjelent 7. füzet 
ismét két rendkívül díszes műmelléklettel van ellátva. Az egyik Than 
Mór híres festményének, «Attila lakomájáénak, reproductiója, másik pedig — 
fekete nyomatban — Geiger a «Szt. István koronázása» czímü képet mutatja 
be. A szövegben az Árpádházbeli királyok korának folytatólagos tárgyalását 
kapjuk. Pétertől egész I. Géza haláláig. A kitünően megírott három fejezet
hez a szövegbe nyomot illustratiók járulnak ; nem kevesebb mint húsz van 
ilyen, egytől-egyig érdekes és egytől-egyig igen szép kivitelű.

Ezer év meseköltése. A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek Elek 
e nagyszabású mesekönyvéből, egyszerre három füzetet kaptunk, a 22—24-et 
s így e rendkívül becses vállalat, mely a népköltés igaz gyöngyeit tartalmazza, 
abban a művészi formában, melyet Benedek kiváló mesemondó talentuma 
adott nekik, már megtette féle útját. Mesék, helyi és Krisztus-mondák váltakoz
nak az újabb füzetekben is. A már megjelent 1. és második kötet ára díszes 
kötésben, pompás illustratiókkal, 3—3 frt.

Millenniumi történelmi munka. Az Athenaeum r. társulat kiadásában 
megjelenő «A magyar nemzet története» czímö tízkötetes millenniumi nagy 
munkának tizedik és tizenegyedik füzetét vettük. A tizedik füzettel befejezést 
nyer «A vezérek kora», melynek utolsó fejezetei «Belső háborúk». «A keresz
ténység terjesztése», «István külföldi háborúi», «Az örökösödés kérdése és 
István halála». Ezen részt követi a régi Magyarország története, melyet nem 
régiben elhunyt kiváló tudósunk: Fröhlich Róbert írt, kinek nagybecsű iro
dalmi hagyatékát Kuzsinszky Bálint és Nagy Géza rendezték sajtó alá. 
Ebből az okból késett is a «Magyarország története a honfoglalásig» czimű 
rész, mely tulajdonképen a nagy munka első kötetét nyitja meg és ezért 
külön lapszámozva van, hogy a kötetben kellő helyére illeszthető legyen. 
E rész a következő fejezetekre oszlik • I. A legelső földrajzi tudósítások.
II. Strabó és az első század többi írói. III. Ptolomaeus adatai. IV. Magyar- 
ország legrégibb ismert lakói, mely utóbbi fejezet már a nem sokára meg
jelenő tizenkettedik füzetben nyer folytatást. A classikus történelmi stílusban 
megírt szöveghez a számos és nagy részben eddig magyar munkákban még 
sehol be nem mutatott ábrázolatok vannak csatolva.

Szilágyi József, f  (1827—95.) A pápai főgymnasium kiváló igazgatója 
febr. 3-án meghalt. Született Vámoson, Veszprémmegyében 1827. deczembe- 
rében jómódú közbirtokos nemes szülőktől. A középiskolai éveket 1846-ban 
végezte Pápán és ezen év őszén az úgynevezett akadémiai cursusra subscri- 
bált. Ezen akadémiai cursuson, a második éven, az úgy mondott historiku
sok között érték őt az 1848. márcziusi mozgalmak és ő több lelkes társával 
előbb a pápai nemzetőrségbe, majd a pesti I. honvédzászlóaljba állott hon
védnek. Az egész szabadságharcz alatt a péterváradi helyőrségnél szolgált, 
a szerbek elleni több csatározásban részt vett, — majd a vár feladása és a 
honvédfegyverek lerakása után szülőföldén húzta meg magát. 1849. őszén 
ismét Pápán találjuk őt az alma mater kebelében, hogy félbeszakadt tanul
mányait folytassa. Tanárai között voltak : Bocsor István, Tarczv Lajos, Váli



Ferencz, Baráth Ferencz. Kerkápoly Károly. Legnagyobb befolyással volt reá 
Bocsor, a kinek határozottan kedvelt tanítványa és a kinek ő mindenben 
h(í követője volt. 1851. évnek őszén a Thun-féle iskolai rendszer szerint 
alakíttatván át középiskoláink, az egyházkerület figyelme és bizalma Szilágyi 
felé is fordult a tanárválasztásnál, bár még nem végezte egészen pályáját. 
Tanártársai voltak ezen időben Tarczy Lajos, Bocsor István, Váli Ferenci, 
Baráth Ferencz, Kotasz István. Kalmár József, Csepely Sándor, Seregély 
György. Tóth Balázs, Jády József, Szép Gábor. Ezek közül immár csak 
Baráth Ferencz, Jády József és Szép Gábor, mint nyugalmazott tanárok és 
Seregély György, mint mezó'laki lelkész élnek még. Több ízbeh volt Szilágyi 
a gymn. igazgatója, 1885—86-tól kezdve. Most 1894. nyarán pedig már 
6 évre választották igazgatóvá. 43 évi működése alatt a görög-római classi- 
kusok, különösen Demosthenes, Cicero, Horatius és Tacitus műveinek meg
ragadó magyarázásával hatott az ifjúság hazafias és erkölcsi nevelésére. A 
lelkesedés elragadó hevével értelmezte a görög-római classikusokat. Mint 
hazafi és polgár, ha és a míg szükség volt reá, mindenkor megtette polgári 
kötelességét. Mint megyei bizottsági tag, Pápa városi képviselő, egy időben 
a városi közös iskolai szék elnöke, az újabban keletkezett Jókai-kör egyik 
alelnöke, a cassino és városi takarékpénztári igazgatósági tagja: mindig ott 
járt az elsők között. A méltánylás, elismerés és becsülés koszorúját teljes 
mértékben megérdemelte és kivívta magának. 1878. deczemberében kelt 
össze Kassáról Denk Irma úrnővel. Általában jószívű, embertársain segíteni 
szerető ember volt.

Halálozás. Dr. B a rtsch  Samu a bajai m. kir. állami tanítóképző-intézet 
igazgatója, e kiváló tanférfiú f. évi január hó 19-én, 49 éves korában elhunyt. 
Nyugodjék békében !

Pályázat iskolaszolgai állásra. A rozsn  у  ói kath.főgymnasiumnál betöltendő 
rendes iskolaszolgai állomásra, melylyel évi 250 frtnyi fizetés, törvényes 
szálláspénz s nyugdíjra való jogosultság van összekötve, (márczius 15.)

Válasz. Ormai Sándor beregszászi reáliskolai igazgató úr e Közlöny 
múlt számában heves tiltakozást tett közzé, mert a m.-szigeti kör gyűléséről 
referálva ezt írtam volt: «Beregszászból azt a tudósítást küldte az ottani 
igazgató, hogy sem a máramaros-szigeli, sem más kerületi, körhöz nem csat
lakozik». Tiltakozó nyilatkozatára nem írhatok érdemlegesebb választ, mintha 
hivatalos megkeresésünkre nyílt levelező lapon írt tudósítását szóról-szóra 
közlöm : «A z á llam i felsőbb leányiskola  t. ez. Igazgatóságának. M áram aros- 
Sziget. A z  ide in téze tt fe lh ívással kapcsolatban becses tudom ásul adom , hogy  
a beregszászi reáliskola  testületé ez időszerin t sem m áram aros-szigeti, sem  
m ás kerü le ti körhöz nem  csa tla ko zik». Azt hiszem, hogy tudósításom és az 
igazgató úr tudósítása közt nincsen valami nagy különbség. Az kevesebb, ez 
több szóból á ll; de a lényege mind a kettőnek ugyanaz.

V ékony A n ta l, jegyző.

Értesítés. A z  orsz. középisk. tanáregyesület budapesti I I .  szakosztá lya  
f. hó 18-án délután 5 órakor az egyesület helyiségeiben (Hajós-utcza 23. sz.
II. em.) ülést tart. Tárgya: B e i f  Jakab előadása «А szünidei tudományos 
(természettudományi) tanfolyamokról Németországban».

Tartalom : Kérelem. — A legnagyobb baj. Dr. S zig e tvá ri Ivántól. — Ifjúsági 
' irodalmunk. Dr. Szem ük  Istvántól. — E g yesü le ti élet. — Vegyesek. — 

H irdetés.
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a l á í r á s i  f ö l h í v á s
ilyen czímű, sajtó alatt levő' munkára:

NÉMET ÉS MAGYAR SZÓLÁSOK.
A M. Tud. Akadémiától Marczibányi-dijjal jutalmazott pályamunka.

Segédkönyvül a németből való fordításhoz, 
s kiegészítésül a német-magyar szótárakhoz.

A MAGYAR NYELVNEK LEGJOBB FORRÁSAIBÓL

SZERKESZTETTE

SIMONYI ZSIGMOND,
egyetemi tanár, akadémiai tag.

*
A könyv folyó évi május havában fog megjelenni. Ara 3 forint. Alá

íróknak utánvéttel fogjuk megküldeni.
**

Hogy mikép egészíti ki e gyűjtemény a német-magyar szótárak tartal
mát, annak megmutatására csak egynéhány példát legyen szabad idéznem.

Ha valakinek ezt kellene fordítani: «Michael kam athemlos zu mel
den . . gépiesen, laposan így találná fordítani: Mihály lélekzet nélkül jött. 
vagy lelkendezve jö tt; a Ballagiban csak így találná : lélekszakadva. De ugyan
ezt fejezi ki népies magyarossággal Jókainak következő mondata: * «Mihály 
jött be jelenteni nagy hével-lével.* (Rab Ráby I. 230. — vagy: sebbel-lobbal.) — 
Más példák :

Aufbieten. Die zum Treiben aufgebotene Dorfbevölkerung : a hajtásra 
kirendelt falusi nép. (Erd. aranyk. I. 7.) — Ballagiban «das Volk aufbieten : 
a népet osszehíni. »

Aufbrausen. Na, jetzt hast aber genug, Ingenieur! brauste der Doktor 
auf: No de most elhallgass, indsellér! pattant fel a doktor. (Rab R. I. 140.) 
Der schwermüthige See pflegt oft aufzubrausen: A mélázó tó sokszor fel 
szokott riadni (Arany Emb. V. 139.) — Ballagiban: fölpezsegni, pezsdülni, 
heveskedni. indulatoskodni, felfortyanni.

Aufdecken. Die gemeinen Scbändlichkeiten aufdecken: földeríteni a 
titkos borzalmakat (u. о. II. 58:) — Ballagiban : «fölfedezni titkot».

Ezek csak találomra kikapott példák, mégis mutatják, mennyire meg 
lehetne változtatni e módszerrel német-magyar szótáraink tartalmát.

Simonyi Zsigmond.
* Föl vannak használva Arany, Petőfi, Gyulai, Baksav, Mikszáth, Kis

faludy Károly, Kovács Pál stb. munkái, továbbá a népnyelvi szólások a 
Magyar Nyelvőrből s a mai nyelvérzékkel összeférő régi magyar szólások a 
Nyelvtörténeti Szótárból. Az összes forrásokról számot ad az előszóhoz csato
landó forrásjegyzék.

Budapest. 1895 február havában.
FRANKLIN TÁRSULAT

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA,
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körút 9—II. Alexaildei'Berilát V. kér. állami főreáliskola.

A SZABADKÉZI RAJZOKTATÁS AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON.

Gyors léptekkel közeledik felénk azon időpont, midőn kögéiw- 
iskolai csoportunk millennáris kiállításához az anyagot be "ífogjfflip 
szolgáltatni. De minél inkább közeledik ezen idő, annál feltűnőbben 
tapasztaljuk azon lanyhaságot. nelylyel —  mint minden iskolaügyet 
— úgy ezt az ügyet is vezetik. Mert, hogy valaki ama rövid tájé
koztató felszólításokat —  az ő általánosságukban —  elégségesnek 
tartaná arra nézve, hogy azzal közoktatási kiállításunk eredményessége, 
egysége és instructiv volta biztosítva lesz, alig hihető. Még azok is, 
kik a kiállítás iránt érdeklődnek, kérdő arczczal s összetett kézzel 
néznek a bizonytalanba, nem nyervén sehonnan kimerítő tájékoztatást 
és útmutatást, mely az elérendő feladatok végrehajtásához oly annyira 
nélkülözhetetlen. Már pedig minő kár leend az, ha közoktatási kiállí
tásunknak bár csak egynémely csoportja is a tervszerűtlenség, az 
ötletszerűség jellegét fogja magán viselni.

Ezen állapot behatása alatt kívántam hivatásomnál fogva e 
kiállításnak egyik ágára: a szabadkézi rajzoktatás méltó bemutatására 
nézve összefoglalni azon főbb elveket, melyek annak sikerét biztosítani 
hivatva volnának.

** * *

Az ezredéves kiállításnak közoktatási csoportjában minden esetre 
jelentékeny helyet fog elfoglalni a szabadkézi rajzolás, mely már ter
mészeténél fogva is alkalmas kiállítási objectum. Azon kettős jelentő
ségénél fogva, melylyel úgy didaktikai, mint nemzetgazdászati szem
pontból bír, érdekkel fogja azt szemlélni a nagyközönség és a szak
ember egyaránt —  kiki a maga szempontjából —  s csak a czélszerü 
rendezéstől függ, hogy abból mindenki levonhassa a maga tanulságát.

Ezt azonban csak úgy fogjuk elérni, ha a kiállítást egyrészt a 
nagyközönségre, másrészt pedig a szakférfiakra való tekintetekből 
rendezzük. A rajzkiállításnak világosan és áttekinthető módon kell 
feltüntetnie azon c z é lo k a t , valamint a h o z z d jo k  v e z e tő  e s z k ö z ö k e t ,

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 29
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módokat, melyek a rajztanítás jelentőségét nyilvánvalóvá teszik. S míg- 
a közönséget főkép a czélokra nézve fogjuk tájékoztatni, addig a 
szakemberek számára inkább a czél elérésére vezető módszereket fog
juk előtérbe helyezni.

A közönség részére kiállítandó rajzainkban ki kell mutatnunk,, 
hogy a rajzolás a tudományos műveltségnek harmonikus kiegészítője, 
hogy általa szerzünk ízlést, képességet műélvezetre s a szépnek, 
ideálisnak felismerésére. Hasznossági oldaláról: a kézügyességet, csínt,, 
rendet és tisztaságot. S mindezt azon formavilág által, melyet a sík
ban vagy a térben feltalálunk s alakjában, színében megismerni tanulunk, 
A kiállításnak e részében nem fogunk vétni, ha annak külsőleg is- 
nagyobb díszt, fényt —  mutatósságot kölcsönzünk.

Egészen más oldalról fogja érdekelni a rajzkiállítás a szak
embert. Ő, ki a feladatokkal ismerős, inkább az iránt fog érdeklődni, 
melyek azon eszközök és módok, melyek a tanítás különféle fokozatain 
alkalmaztatnak s ezek közül ismét azok, melyek a kívánt czélhoz: 
elvezetnek. De ha ezen szempontnak kívánunk eleget tenni, akkor az 
ő czéljaira rendezett rajzkiállításnak bővebb о lapon kell elhelyez
kednie, mely a behatóbb tanulmányt lehetővé teszi.

Már e két körülmény kivánatossá teszi, hogy a rajzki,állítás lcét 
részben állítandó össze, még pedig: egy rövidebb, összefoglaltabb, 
több díszszel a nagyközönség részére; a másik pedig kimerítőbb 
formában a szakszerű tanulmány számára. Ezen beosztással a rajz
oktatás áttekinthetősége jelentékenyen nyerni fog, mert a kivitelben 
úgy foganatosítható, hogy a közönség részére kiállítandó rajzok az. 
egyszerre áttekinthető falterületeken helyeztetnek el, míg ellenben a 
bővebben bemutatott módszeres rajzgyüjtemények borítékokba s osztá
lyonként rendezve szekrényekben volnának elhelyezendők.

** *

A szerint, a mint valamely iskola a rajzot általános vagy 
speciális szempontból műveli, kell a rajzkiállítást ezen két főbb cso
port szerint osztályozni.

A rajzkiállítás általános csoportjába sorozandók mindazon alsó- 
és középfokú iskolák, melyeknek tantervében a rajz főkép általános 
művelődési szempontból foglal helyet, illetőleg, a hol mint alapvető lép 
fel. Ilyenek: az elemi iskola, a polgári és ipariskolák, a reáliskola 
és a gymnasium.

Bár ezen iskolák mindegyikének kerete különböző terjedelmű, 
mindazonáltal piros fonalként vonul el rajtok a közős czél : a látás, 
ítélet, szemmérték, arány, szín, a távlat, a kézügyesség elsajátítása s- 
velők a két és három méretű alakzatoknak, e két erősen megkülön
böztethető szemléleti sphaeráknak megismerése. Mindezen iskolák e 
körből fognak munkálatokat bemutatni iskolájuk tantervének terjedelme 
szerint. Azaz : be fognak mutatni lap-mintarajzokat a tanítás első foká-
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ról és természet (test) után készült rajzokat a tanítás második (fel
sőbb) fokáról.

A szakiskolák e sorozatot —  részben legalább —  szintén be 
fogják mutatni, de a főszerepet mégis a szakszerű rajzokba fogják 
helyezni, melyeknek czélja utilitáris természetüknél fogva már teljesen 
elüt az előbbi nagy csoport munkálataitól. Ezen sorozatba fognának 
tartozni a speciális művészeti és müipari, valamint az ipari szak
iskolák.

** *

Elmondván azon általános szempontokat, melyek a rajzkiállítás 
egyetemleges részére vonatkoznak, a továbbiakban —  ez alkalommal 
—  csak a reáliskolák rajzkiállítására nézve kívánok a részletek fel
sorolásába bocsátkozni.

Ügy a fali, valamint a borítékokban elhelyezett kiállítási seriesek- 
ben a tanterv rendelkezésének megfelelőleg két haladási fokot fogunk 
feltüntetni: egy alsót és egy felsőt, mely beosztás azonos a két ki
terjedésű (a síkban elterülő) és a három kiterjedésű (a térben levő) 
formák világával; még máskép: a sík-ornamentikával és a természet 
után való rajzolással. S míg az alsó fokon a tömeges tanítást fogjuk 
bemutatni, addig a felső fokon leginkább a csoportos és az egyéni 
tanítást tüntetjük fel.

Az alsó fokozatba állítjuk a III. és IV. osztályt, a felsőbbe 
pedig az V., VI., VII. és V ili. osztályokat, melyeknek munkaköre a 
következőkben lesz megállapítható: Alsó fok. A tanítás alsó fokán a 
czél: a két kiterjedésű formák felismerése arányaikban, szerkezetük
ben, alakjokban és színökben. E stúdiumot legjobban érjük el —  
közfelfogás szerint —  a növényi levelek és virágok rajzolása által 
jó fali minták után s a kellő magyarázat kíséretében. Mai modern 
rajz ok tatásunk azonban, melynek törekvése oda irányul, hogy a rajz 
az életre is alkalmazást találjon, hovatovább igyekszik a fali tábláról 
szerzett s eddig csak elvont értékű ismereteket az életbe átültetni, 
a mit úgy ér el, hogy minél előbb tanulmány tárgyává téteti a ter
mészetben előforduló leveleket, virágokat, azokat rajzoltatja s ez által 
a tanuló előtt a természetnek gazdag formavilágát feltárja. Ebből ki
folyólag a következő sorozatát a rajzoknak állíthatjuk össze:

A III. osztály.
Azon geometriai alapnál fogva, melyet az osztály már az előző 

két évben a rajzoló geometria tanulása által szerzett, felesleges ezen 
osztály részéről kimerítő mértani geometriai díszítményt szabadkézi 
kivitellel bemutatni. Elég, ha némi utalással a fontos geometriai alapra 
legfeljebb a quadrat, az egyenoldalú háromszög s a kör bemutatására 
szorítkozunk.

Ezt követi nyomban fokozatos sorozatban, de a stílre való tekintet 
nélkül a levelek és virágok rajzolása fali lapminta után az arányok

29*
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és a fontosabb szerkezetek feltüntetésével. A körvonal feltüntetése 
mellett a folt jelentőségét a színezés által teszszük a rajzokon ért
hetővé, mi által a színezésnek is a kellő helyet biztosítjuk.

A III. osztály említett tananyaga főképen a symmetrikus elren
dezésű levelekre és virágokra terjed, melyeket én Várdai tanár jeles 
művéből választok ki. Ezen levelek sorozatából mintegy 8— 10 elég 
arra, hogy átmehessünk a szabadban gyűjtött egyszerű és jellemző 
levelek lerajzolására természet után, eredeti nagyságban s ugyan ezek
nek rendezett alakban való ismételt átdolgozására. Jelentékeny azon 
előny, melyet az által nyerünk, hogy a tanulót már e fokon is a 
természettel minél előbb megismertetjük s ezzel a rajztanításba életet, 
érdeklődést hozunk.

Ide tartoznak (s kiegészítést képeznek) még az emlékezetből 
készült rajzgyakorlatok, melyek fejlesztik a képességét a látott s meg 
ismert formáknak fejben való megtartására.

IV. osztály. Az említett anyag folytatását találjuk ezen osztály
ban azzal, hogy áttérünk a levelek és virágok alkalmazására térbetöl
tésekben, ú. m. szalagban, négyzetben, körben. Ezeket már az egyes 
stílfajokból vehetjük, a nélkül, hogy a különféle korok stíljeinek 
magyarázatát adnók.

Ezen gyakorlatkörből fejlődik ki továbbá az átalakítási feladatok 
gazdag sorozata, melyek a tanulók önálló gondolkozásának legjobb 
fejlesztői. Az átalakítás a betöltendő térre és a színváltozatokra terjed
het ki.

Végezetül ugyanezen alapon egyszerűbb térbetöltéseket végeztetünk 
a természetből vett levelekkel és virágokkal, mely ténykedéssel a tanítás 
e foka befejezést talál.

A s í̂'wnek, a hol csak lehet, mindenütt érvényt kell szerezni.

(Győr.) Ruby Miroszláv.
(Folytatása következik.)

IFJÚSÁGI IRODALMUNK.
(Vége.)

A mesekönyvek közül a középiskolai ifjúsági könyvtáraknak 
tökéletesen elég a következőket megszerezni:

Benedek Elek, Magyar mese- és mondavilág (Athenaeum); Radó 
Vilmos, Eredeti magyar gyermek- és népmesék (Eggenberger); Radó 
Vilmos, Magyar népmondák (Wodianer); Ezopus meséi (Eggenberger, 
Wodianer); Phaedrus meséi (Singer és Wolfner); Grimm meséi (Halász
V. Endrey fordításában); Andersen meséi (nagyon sok kiadásban jelentek 
meg); Az ezeregyéj regéi (Lauffer, Wodianer); Ilaníf regéi (Lauffer);
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Brody almanachja (Wodiaiier); a Harasztiné által fordított franczia 
tündérmesék (Franklin).

Ezekhez veendők még természetesen azok a mesék, melyek 
nyelv- vagy irodalomtörténeti szempontból nem mellőzhetők, mint: 
Pesti, Heltai, Péczely, Fáy válogatott meséi (Tanulók olvasótára), 
Greguss meséi, Jósika regegyöngyei, Tompa virágregéi, Arany meséi 
(Rózsa és Ibolya stb.) s végre Jakab Ödön Argirusa.

Az elbeszélés, élet- és korrajz terén még ma is nagy elismerés 
illeti meg Mayer M. ifjúsági iratait, melyek, mondhatni, úttörők ifjúsági 
irodalmunkban. Az újabb ifjúsági irodalom terén első helyen emlí
tendő a Gaal Mózes által szerkesztett „Hazafias Könyvtár“, a mely 
szerzőnek és kiadónak egyaránt becsületére válik. Méltó párja az 
ugyancsak Stampfel K. kiadásában megjelenő: „A magyar ifjúság 
könyvesháza“. Ott különösen Gaal M., „Hunyadiak“ ez. a. külön is 
kiadott elbeszélései tűnnek ki, itt Bonnet, Beecher-Stowe, Kingthon 
stb. elbeszélései mindig kedves olvasmányai lesznek az ifjúságnak. 
Mindkét vállalat gondos szerkesztésről tanúskodik.

Kitűnő ifjúsági müvek: Gróf Benyovszky Móricz Radó Vil
mostól, Kolumbus Kristóf Colontól, A keresztes hadak története 
De Wittnétől, Törökvilág Magyarországon Szathmárytói. Általában az 
Eggenberger-czég ifjúsági iratai a legkiválóbbak közé tartoznak; az 
ifjúsági müvek kiadását ott is, úgy látszik, a szakértők kritikája 
előzi meg.

Újabb időben az Athenaeum is kiadott nehány ifjúsági müvet, 
melyek a külföld e nemű termékeivel is kiállják a versenyt. Ilyenek : 
Egy magyar diák élete Mátyás király korában és Hős Toldi Miklós 
Donászy Ferencztől.

Ugyancsak az újabb ifjúsági irodalom egyik kiváló képviselője 
Tábori Róbert. Számos ifjúsági iratai közül különösen a következőket: 
„A temesvári királybíró“, „A rézbőrüek világából, Kong-Kheón, Sza
badsághősök“ minden ifjú élvezettel fogja olvasni. Tábori Róbert 
kiadójánál, a Singer és Wolfner-czégnél jelent meg legújabban „Akis 
Kelemen története“ is Rákosi Jenőtől. E mű az első igazi magyar 
Robinson irodalmunkban, mind tartalom, mind előadás tekintetében 
igazán jeles mű, mely csak úgy elárulja a mestert, mint akármely 
nagyobbszabású költői mű.

Az ifjúsági irodalom egyik kiváló művelője Győry Ilona. Ifjú
sági müvei jobbára Gampe, Cooper, Pajeken, Christian stb. műveinek 
fordításai és átdolgozásai. De tárgyait nagyon szerencsésen választja 
meg és igen gondosan, ügyesen fordít. Különösen meg kell említenem 
„A rokkant hagyatéka“ czímü fordított munkáját, melyet nemcsak az 
ifjúság, hanem a felnőttek is nagy élvezettel fognak olvasni.

Egy középiskolai ifjúsági könyvtárból sem hiányozhatnak a 
következők : Baróti L., Ezer év ; Brózik K., Kolumbus К г.; Amicis, 
A szív, Radó Antal fordításában; Cervantes, Don Quijote, Radó Antal
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feldolgozásában; Hevesi, Jelki András ; Daudet A., A kis izé, és a kit 
mindenekfelett kellett volna említenem, de ki minden ajánlás nélkül 
is az ifjúság bálványa marad: Verne.

A föld- és néprajzi olvasmányok közül különösen ajánlhatók az 
„Utazások könyvtára“ (Serpa, Brassey, Nordenskiöld stb .); Brózik K., 
Középkori ázsiai utazók; Kirchhof, Képek az emberfajok életéből; 
Simouyi J ,  „Idegen népek közt messze földön“ és Hanusz István, 
„A nagy magyar Alföld földrajzi jellemképekben“ legújabb munkája, 
melyet a sajtó oly nagy' tetszéssel fogadott, s melyet az valóban teljes 
mértékben meg is érdemel.

Legmostohábban állunk, mint láttuk, a természettudományi olvas
mányok dolgában. Itt igazán a kevésbbé jót is két kézzel kell meg
ragadnunk. Kiválóbb művek e téren: „Életképek az állatok világából“ 
Paszlavszky Józseftől, „Az állatok világából“ és „Képek a növény
világból“ Hanusz Istvántól, „Természettudományi értekezések“ és „Ifjú
sági olvasmányok“ Szterényi Hugótól. Ifjúsági olvasmányszámba men
nek: Flammarion C. Csillagászati olvasmányok és Tom Tit száz 
kísérlete és produkcziója. Mindezek megérdemlik, hogy több példány
ban legyenek meg minden ifjúsági könyvtárban.

Sajátszerű, hogy alig állunk jobban a classikus ókorra vonat
kozó ifjúsági művek dolgában is. Idevágó eredeti művünk alig van 
egy-kettő, a többi mind fordított; de valamennyi a legjavából való. 
Grimm A. L., Regék a görög és római őskorból; továbbá Kingsley, 
Church, Cox, Petiscus, Richter (A görögök és rómaiak játékai); 
Wilkens, Creighton, Iyffe, Ménard, Jebb, Mahaffy müvei mind oly 
becsesek, hogy nem ajánlhatók elég melegen minden ifjúsági könyvtár 
számára.

Sajnos, hogy a felsorolt művek nagyobb része, valamint a ter
mészettudományi olvasmánoyk közül egy-kettő nem készült egy bizo
nyos, meghatározott terv alapján. Az ember zavarba jön, mely osztá
lyoknak ajánlja őket. A feldolgozott anyag egy része már az alsó 
osztályokban értékesíthető, a másik részét azonban csak a felsőbb 
osztályok olvashatják haszonnal. Vagy pedig a tárgy az alsó osztályok 
tananyagának körébe vág, de feldolgozása olyan, hogy érettebb gon
dolkozást és több előismeretet tételez fel. így pl. Szterényi ifjúsági 
olvasmányai közt van több, melyeket bátran adhatnánk már a legalsó 
osztályú tanulók kezébe; igen, de a túlnyomó részt csakis a közép- 
osztályok emészthetik meg.

A felsorolt müvek kiállítása is csinos, Ízléses. Jó papír, tiszta 
nyomás s elég nagy betűk. Azt azonban kifogásolnom kell, hogy ifjú
sági müveink legnagyobbrészt csak díszes kötésben kaphatók. Könyv
tárak számára sokkal megfelelőbbek a fűzött példányok. Először, mert 
sokkal olcsóbbak, másodszor, mert megkönnyítik az egyenlő bekötte- 
tést. Ezokból kívánatra okvetetlenül fűzött példányokkal is kell tudni 
szolgálni.
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A csinos, Ízléses kiállítás szintén egyik igen fontos kelléke az 
ifjúsági müveknek. Semmikép sem helyeselhető tehát, ha némely 
kiadóink arra kevés gondot fordítanak. Yan nem egy igen kedves, 
vonzó ifjúsági müvünk, melynek kiállítása azonban nem fér meg a jó 
ízléssel s éppenséggel nem alkalmas arra, hogy az ifjúban a szép 
iránti érzéket felébreszsze és fejleszsze. Ott vannak pl. Mayne-Read 
„A fiatal utazók“, Gaal M. „Az utolsó lantos“ ez. müve; továbbá 

Az ifjúság olcsó könyvtára“. Mindezek kiállítása nem méltó azon 
könyvkiadóczég jó hírnevéhez, a melynél megjelentek.

Másrészt természetesen nem kevésbbé, sőt még inkább rosszal- 
nunk kell, ha a szemrevaló boríték silány tartalmat takar. Ez egye
nesen megtéveszti a közönség ítéletét, a melynek lehetetlen a vásárlás 
alkalmával a mű tartalmával is megismerkedni. Különösen a karácsonyi 
könyvpiaczon látjuk az ilyen férezmunkákat dudva módjára felburjá- 
nozni. Lesz alkalmam majd azokat is a nem ajánlható müvek jegy
zékébe foglalni.

Végre még csak azon müvekről akarok megemlékezni, melyek 
már elavultak, de melyeket érdemes volna a lomtárból elővenni s 
némi átdolgozás után újólag kiadni. Ezt tette igen helyesen pl. a 
Franklin-társulat Karádi regéivel. Ezt kellene tennie Szegfi M. 
A világ csodáival, a Mesekönyvvel és mindenekfölött a Történelmi 
könyvtárral. A Történelmi könyvtár csekély összevonásokkal és javí
tásokkal hézagpótló ifjúsági olvasmánynyá válnék. Hasonló átdolgo
zásnak kellene alávetni pl. a következőket: Olvasókönyvecske Feke
tétől (Lauífer), Vadfogó és Az útmutató Coopertől (Légrády), Jellem
rajzok az állatvilágból Hoffmanntól (Lauífer), Róma és a római 
birodalom Lamé-Fleurytől (Stein, Kolozsvár), továbbá Hoffmann és 
Höcker elbeszéléseit, melyek általában úgy fordítás mint kiállítás 
tekintetében kifogás alá esnek.

Fordított müvekről lévén szó, különösnek találom, hogy kiadóink 
nagyobbrészt ugyanazon müveket fordíttatják le, a helyett, hogy mind
egyik mást fordíttatna. így csak szükségtelen versenyt támasztanak egy
másnak a nélkül, hogy az ifjúsági irodalmat gazdagítanák. Áll ez pl. 
Cooper müveire, Andersen, Hauff, Grimm, Bechstein meséire vonat
kozólag. Olyan tájékozatlanság a hazai és a külföldi irodalomban 
csak nem tehető fel rólok, hogy nem tudnák, mi van már átültetve, 
s mit kellene, mit érdemes átültetni.

Az előadottak, azt hiszem, kétségtelenül kiderítik, hogy ifjúsági 
irodalmunk még csak zsengekorát éli. Igazi, a szó komoly értelmében 
vett ifjúsági irodalmat nekünk még csak ezután kell teremtenünk. De 
az is bizonyos, hogy azon az úton, melyen haladunk, bajosan fogjuk 
ezt a czélt elérni. Irodalmunk ezen ágának, igaz, számos művelője 
van, de igen csekély azok száma, kik igazán becsest teremtettek. 
Szükséges volna, hogy jelesebb íróink is gondozás alá vegyék a gyönge 
csemetét. Ez persze csak úgy lesz lehetséges, ha az ifjúsági mű is
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méltó tárgya lesz az írói ambitiónak, ha megfelelő elismerésben és 
jutalmazásban is részesül.

A franczia tudományos akadémia pályadíjakat tűz ki ifjúsági 
müvekre. A Hachette kiadásában megjelent ifjúsági müvek közt nem 
kevesebb mint 16 pályakoszorúzott mü (couronné par l’académie fran- 
caise.) Ezek közt van egy kis mü, mely 4— 8 éves gyermekek szá
mára Íratott. Stahl 8 ifjúsági müve közül 4 részesült akadémiai kitün
tetésben. Belloc, Pierre et Pierrette, Malot, Sans famille és Sandeau. 
Madeleine ez. müve, melyek magyarra is le vannak fordítva, pálya
koszorúzott müvek. Belin kiadásában megjelent egy kis mü — 60 cent. 
az ára, képzelhetni, mily szerény kis müvecske lehet — és ezt az 
igénytelen kis müvet az akadémia 2500 frk jutalomdíjban részesí
tette. Ez a kis mü 1892-ben 84-ik kiadásban jelent meg. Delagrave 
kiadó egyik ifjúsági müve 1500, egy másik meg épen 10,000 frank 
rendkívüli jutalomdíjat nyert. Nem hangzik ez szinte hihetetlennek ?! 
Csodálkozhatunk-e ezek után azon, hogy a francziáknak oly gazdag 
és remek ifjúsági irodalmok van ? Az akadémiával versenyeznek a 
közoktatásügyi minister, Páris városa, sőt az egyházi méltóságok is. 
A közoktatásügyi minister a kiválóbb ifjúsági műveket megvéteti és 
jutalomkönyvekül az iskolában kiosztatja. Ez is kétségkívül nagyon 
ajánlja a müvet, és a kiadók nem is mulasztják el az ily műnél 
könyvjegyzékeikben odabiggyeszteni: ouvrage honoré d’une souscription 
par le Ministére de l’instruction publique. És nem hat-e az is buz- 
dítólag szerzőkre és kiadókra egyaránt, ha azt látják, hogy a jelesebb 
ifjúsági müveket a világkiállításokon is kitüntetésben részesítik ? A 
franczia ifjúsági irodalomban sok mü van, melyek érmeket kaptak a 
párisi, londoni és bécsi kiállításon.

Részesül-e a mi ifjúsági irodalmunk hasonló elismerésben és 
támogatásban? Tüzött-e ki valaha a mi tudom, akadémiánk ifjúsági 
műre pályadíjat ? Avagy tett-e valamit a mi közoktatásügyi kormá
nyunk az ifjúsági irodalom érdekében ? Gondoltak-e nálunk valaha 
arra, hogy a kiállításokon nemcsak a kiadókat, hanem egyes müveket 
és így szerzőjüket is kitüntetésben kellene részesíteni ? Azt hiszem, 
addig még sok víz fog a Dunán elfolyni, míg ily csodadolgok nálunk 
is fognak történni.

Addig nem marad más hátra, minthogy mi tegyünk annyit, 
a mennyit tehetünk, szerzők, kiadók s általában az ifjúságnak minden 
igaz barátja. Nemsokára alkalmam lesz a tanférfiak figyelmét egy új 
ifjúsági vállalatra felhívni. Jelen ismertetésem czélja volt, annak 
szükségességét bebizonyítani, hogy az említett vállalat számára erkölcsi 
és anyagi támogatásukat megnyerhessem.

(Budapest.) Dr. Szemeik István.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

Felekezeti középiskolával kötött állami szerződés. Olvasóink bizonyára 
szívesen veszik, ha a szerződések közül, melyeket a középiskolai törvény 
alkotása óta az állam a segélyezett középiskolákkal köt. a legújabbak egyikét, 
melyet mintaszerűnek tekintenek, az alábbiakban bemutatunk. Különös figyel
met érdemel a tanárok fizetésére vonatkozó pont. 12 tanár közt nvolcz van 
a nyolczadik fizetési osztályban !

Szerződés, mely egyrészről a vallás- és közoktatásügyi magy. kir, 
Ministerium, másrészről a dunántúli ág. hitv- evang. Egyházkerület, mint a 
soproni ág. hith. evang. fögymnasiumot fentartó testület között, a nevezett 
főgymnasiumnak államsegélyezése iránt, az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §. 
értelmében köttetik.

1. A reformatio első évtizedeiben létesült és az 1667. év óta felsőbb 
tanintézetként fennálló soproni evang. fögymnasiumot jelenleg fentartó dunán
túli ág. hitv. evang. Egyházkerület, — belátván azt, hogy ezen főiskoláját, 
melyet oly hosszú időn keresztül, a sopronvárosi evang. gyülekezet és most 
a dunántúli evang. Egyházkerület mindig a kor kívánalmainak megfelelővé 
tenni'igyekezett, sokszor nehéz körülmények között és erején felül hozott 
áldozatok árán is, jelenleg saját erejéből, illetve alapítványaiból, a kor és törvény
követelményeinek minden tekintetben megfelelő módon fenn nem tarthatja, 
annál kevésbbé láthatja el új épületekkel, új beruházásokkal és a még szük
ségessé váló új és a mai viszonyoknak megfelelőleg díjazott tanerőkkel; 
azért, hogy ezen főiskolája, mely a tudomány, a magyar nemzeti és protes
táns szellem szolgálatában több mint három századon át áldásosán működött, 
culturalis missióját jövőben is sikeresen teljesíthesse: maga kérelmezte a 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Ministeriumtól az 1883. évi XXX. t.-cz. 
47. §.-a alapján, a megfelelő államsegélyben részesítését s azt a maga illetékes 
egyházi főhatóságának, a magyarországi ág. bitv. evang. Egyház egyetemes 
conventjének beleegyezése s helybenhagyása mellett, a törvényes jogfentartá- 
sokkal és kötelezettségekkel önként elfogadja.

2. E végből VI. alatti mellékletben kimutatván, egyfelől a dunántúli 
evang. Egyházkerület gyülekezeteinek évi járulékait, a főgymnasium tőkéinek 
és alapítványainak biztosított jövedelmét, valamint az eddig is szedett tan
díjakból biztos számítással felvehető bevételt, végre a már fennálló és a 
vallás- s közoktatásügyi magy. kir. Ministerium által elfogadott építési terv 
szerint még felemelendő tanépületek és tornacsarnok bér-egvenértékét, melyek 
mindössze 23.160 f'rtnyi összeget képviselnek, másfelől a tövényes és korszerű 
igényeknek megfelelő, bár a legszigorúbban számított szükségletét, mely,34.600 
frtottesz, az ezen összegek egybevetéséből kitűnő hiány pótlására 11.440 frl, 
azaz tizenegyezernégyszáznegyven forint o. é. évi rendes államsegélyt, továbbá 
a vallás- s közoktatásügyi Ministerium által kívánt és már több ministeri 
leiratban sürgetett épületi átalakításokra és új építkezésekre, egyszersminden- 
korra 30.000 frt, azaz, harminczezer forintnyi o. é. építési és bebutorozási 
államsegélyt kér és vesz igénybe, illetőleg fogad el, melynek az állami 
költségvetésbe való felvételét és az évi rendes államsegélynek abban állandó 
minimális tételül leendő megtartását mindaddig, míg azt a főiskola a felekezeti 
főhatóság beleegyezésével az idézett lörvényczikk 47. §. e) értelmében igénybe 
veszi, a vallás- s közoktatásügyi magy. kir. Minister ezennel megajánlja s 
megígéri és ha a törvényhozás a szerződésileg kikötött összeget megszavazza, 
a 30.000 frtnyi építési és bebutorozási segélyösszeget az állami költségvetésben 
megállapítandó módon, az évi rendes államsegélyt pedig előleges negyedévi 
részletekben folyóvá téve, a soproni magy. kir. adóhivatalnál állandóan 
utalványozza, hol azt a soproni ág. hitv. evang. főgymnasium pénztárosa, a
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főiskola felügyelője vagy helyettese által ellenjegyzett hivatalos nyugtára 
felveendi.

3. E szerint a főiskolának saját vagyonából, bevételeiből való jövedelme 
23.160 frtot, az állami hozzájárulás pedig 11.440 frtot tevén, az idézett 
törvényszakasz d) pontja szerint a főgvmnasiumnak eddigi felekezeti jellege 
s önkormányzati jogköre épségben fentartatik s a főiskola fölött való összes 
igazgatási és rendelkezési jog az idézett törvényszakasz a), &), c), pontjainak 
s azok alapján az alább következő pontozatoknak meghatározásai mellett, 
továbbra is a tanintézet felekezeti hatóságát illetik s a vallás- s közoktatás- 
ügyi Ministerium csupán a főfelügyeleti jogot gyakorolandja a segélyezett 
főiskola irányában.

4: A főiskolát fentartó dunántúli ev. Egyházkerület kötelezi magát, 
hogy mindaddig, míg az államsegély fentebbi évi összegét az állampénztárból 
kiveendi és míg ezen szerződés érvényben á ll: a főgymnasiumban és egyenesen 
annak czéljaira, az igazgatóval és rajztanárral együtt 12 (tizenkét) rendes 
tanárt alkalmaz, kik közül négynek egyenként 1200 frt. négynek egyenként 
1400 frt és négynek egyenként 1600 frt évi törzsfizetést, mindegyik rendes 
tanárnak 250 frt évi lakáspénzt s 100 frt öt ötödéves pótlékot biztosít. Továbbá 
kötelezi magát, hogy a görög nyelv helyett megszabott tanfolyam ellátására 
egy helyettes tanárt évi 1120 frt fizetéssel alkalmaz, a vallástanításra évi 
800 frtot, tornatanításra évi 500 frtot és énektanításra évi 200 frtot fordít. 
Ezenkívül gondoskodni fog könyv- és irattárnokról, két iskolaszolgáról, a 
főgymnasium czéljaira szükségelt mindennemű helyiségekről, az épületek, 
felszerelvények jókarban tartásáról, a tantermek fűtéséről, az iskola vegyes 
szükségleteiről, az épületek tűzkárelleni biztosításáról, a könyvtár, a tanári 
kézikönyvtár. valamint a természettani és természetrajzi szertárak, úgyszin
tén tanszerek s iskolai teremberendezéseknek a költségvetésben felvett 
összegek szerinti folytonos gyarapításáról.

5. A fenti pontban megállapított 12 rendes tanár közül, — a rajztanárt 
is ideértve, — hetet ez eddigi mód szerint, autonom jogánál fogva, törvényes 
kellékekkel és képesítéssel bíró egyének közül, a dunántúli evang. Egyház- 
kerület választ, ötöt pedig nyilvános pályázat útján, az Egyházkerület aján
latára, de jelöléshez nem kötve, szintén törvényesen képesített s mindenesetre 
ág. hitv. evang. egyénekből, a vallás- s közoktatásügyi magy. kir. Minister 
nevez ki és pedig végleges alkalmazással. A minister által betöltendő tan
székek a következők : egy ó-classicai, egy modern-philologiai, egy mathesis- 
physikai, egy természetrajz-földrajzi és egy mértani s szabadkézi rajzi és 
szépírási, összesen öt rendes tanári tanszék. A minister fentartja magának 
a jogot, hogy az általa kinevezett oly tanárokat, kiknek tanítói s nevelői 
működése az ország ezen pontján üdvösnek nem mutatkoznék, visszahív
hassa s valamely állami tanintézetben alkalmazhassa.

Az előbbi pontban elősorolt többi tanárok, az iskolai pénztárnok, jegyző, 
könyv- és irattárnok választása és az iskolaszolgák alkalmazása a dunántúli 
ág. hitv. Egyházkerületet illeti.

6. Az igazgatót, az összes rendes tanárok közül a főiskola hatósági 
jogát gyakorló kerületi iskolai nagybizottmány választja és a választást a 
vallás- s közoktatásügyi magy. kir. Ministernek minden alkalommal bejelenti.

7. A jelenlegi rendes tanárok, minthogy a törvény 29. § ában előírt 
feltételeknek mindnyájan megfelelnek, hivatalaikban s állomásaikban, mint 
rendes tanárok, továbbra is megmaradnak. A magy. kir. vallás- s közoktatási 
Minister tanárkinevezési jogát, a jelen szerződés életbelépésekor az újonnan 
felállítandó mértani s szabadkézi rajzi és szépírási tanszékre azonnal, az 
ó-classicai. a modern-philologiai, a mathematica-physikai és a természetrajz
földrajzi tanszékre vonatkozólag pedig ezen tanszékeknek esetenkénti ürese
déséhez képest fogja gyakorolni.

.8. Mind az intézet felekezeti hatósága által választott tanárok, mind 
pedig a Minister által kinevezettek kötelezve vannak a fennálló soproni evang.



407

lyceumi tanári nyugdíjintézetbe belépni és ha az intézet alapszabályaiban 
előírt feltételeknek eleget tesznek, az azok szerint őket vagy örököseiket 
megillető járandóságra igényt tarthatnak.

9. A dunántúli evang. Egyházkerület, mint a főgymnasium fentartó 
hatósága, kötelezi magát, hogy a magy. kir. vallás- s közoktatásügyi Minister 
Úr ő nagyméltósága által már jóváhagyott építési terv szerint, a fennálló 
soproni főgymnasium tanépületeit átalakítja, az utczai épületet egy második 
emelettel ellátja, egy új tornacsarnokot épít s bebutoroztatja s mindezen 
átalakításokat és építkezéseket, a jelen szerződés 2-ik szakaszában foglalt
30.000 frtnyi építési s bebutorozási állami segélyösszegnek utalványozásától 
számítandó egy év alatt keresztül vezeti.

10. A főgymnasiumot fentartó testület az idézett törvényszakasz a) 
pontja értelmében kijelenti, hogy a főgymnasiumnak ez időszerint meglévő 
minden alapítványa, tőkepénzei, épületei s mindennemű ingó és ingatlan 
vagyona, továbbra is az intézet tulajdona marad s azok jövedelmei azontúl 
is az intézet czéljaira fognak fordíttatni; valamint ha ezen szerződés az idők 
folyamán, akár azért, mert a tanintézet s annak felekezeti főhatósága az 
államsegélyt továbbra igénybe nem venné, akár bármely más okból meg
szűnnék, a főgymnasiumnak időközben az államsegély igénybevétele mellett 
leendő mindennemű ingó és ingatlan vagyonbeli gyarapodása és felszerelései 
a főgymnasium kizárólagos tulajdonában maradnak s azok iránt az állam 
sem kártérítési, sem másnemű igényt nem támaszthat, úgyszintén a netalán 
teendő s a főgymnasiumot illető új alapítványok, hacsak eziránt az alapítók 
másképen nem rendelkeznek. — kizárólagos tulajdonát képezik.

11. A főiskolát fentartó Egyházkerület kötelezi magát, az idézett 
törvényszakasz V) pontja értelmében, hogy főgymnasiumában, a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. Minister által, a rendelkezése s közvetlen vezetése 
alatt álló főgymnasiumok részére kiadott vagy jövőben kiadandó tantervet 
alkalmazandja, fentartván magának az idézett törvényszakasz által biztosított 
azon jogot, hogy a használandó kézikönyveket a vallás- és közoktatásügyi 
magy, kir. Minister által nem kifogásoltak közül maga választhassa meg, 
valamint hogy felekezeti főhatóságának, akár egyes rendes tantárgyak bővebb 
előadása, akár a rendkívüli tantárgyak felvélele iránti rendelkezéseit, melyek 
az elfogadott állami tantervvel ellenkezésben nem állanak s melyeket a 
Ministernek előlegesen bemutatni tartozik, követhesse.

12. A tandíjnak megállapítási s a körülményekhez képest felebb 
emelési vagy lejebb szállíthatási joga a dunántúli evang. Egyházkerületet 
illeti, a mely tandíj azonban az állami középiskoláknál szedett legmagasabb 
tandíjat meg nem haladhatja.

A tandíjmentesség iránt a Minister által megállapított módozatok s 
eljárás szintén elfogadtatnak s kötelezőknek tekintetnek, azonban a tandíj- 
mentesség adományozása továbbra is a dunántúli evang. Egyházkerület, 
illetőleg annak iskolai nagybizottmányának joga marad.

Az egyházi elöljáróság e mellett azon jogot is fentartja magának, 
hogy a tandíjon felül minden fizető növendéktől a lyceumi tanári nyugdíj- 
intézetre egy forintot szedhessen.

18. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti jellegű isko
lákra nézve a törvény 38. §-a rendelkezvén, ezen törvényszakasz rendelke
zései a jelen szerződés által, ezen főgymnasiuinra nézve is fentartatnak, 
úgy mindazonáltal, hogy a Minister által kinevezett tanárok is a felekezeti 
fegyelmi hatóság alá tartoznak.

14 A főgymnasiummal összekötött és szegény lyceumi tanulók segé
lyezésére már régibb idő óta fennálló s a főgymnasium pénztárától elkülö
nítetten fen tartott tápintézet ezután is a felekezeti elöljáróság kizárólagos 
rendelkezése s felügyelete alatt marad és az gondoskodik annak fentartásá- 
ról, valamint lehető gyarapításáról is.
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15. A főgymnasium évi számadásai a dunántúli evang. Egyházkerület 
illető hatóságai által megvizsgáltatván s helybenhagyatván, a püspöki hivatal 
útján tudomás és netaláni észrevételeinek közlése végett a magy. kir. 
vallás- s közoktatásügyi Ministerhez is felterjesztetnek.

16. A fó'gymnasiumnak mindennemű kötvényeken vagy alapítványi 
leveleken alapuló követelései, betáblázás által, jelzálogilag biztosítvák vagy 
teljes hitelt érdemlő értékpapírokban elhelyezvék és jövőben szerzendő ily
nemű követelései hasonló módon biztosítandók lesznek.

17. Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban és pedig: egyik a 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Ministerium, másik a magyarországi 
ág. hitv. evang. Egyház egyetemes conventje, a harmadik a dunántúli ág. 
hitv. evang. egyházkerület, a negyedik a sopronvárosi ev. Egyházközség és 
az ötödik a soproni evang. főgymnasium részére állíttatik ki.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A nemzetiségi vidéken levő középiskolák tankönyvei ügyében egyesüle
tünk a következő kérvényt intézte a vallás- és közokt. minister úrhoz : 

Nagyméltóságú Minister Ú r!
Egyesületünk közgyűlésének határozata folytán bátrak vagyunk Nagy

méltóságod elé azon kérelemmel járulni, méltóztassék oda hatni, hogy 
a nemzetiségi vidékeken levő középiskolák számára külön tankönyvek 
készüljenek.

Kérésünk támogatására szabad legyen felhozni a következőket:
1. Nemzetiségi vidékeken a tanulók jelentékeny, néhol túlnyomó része 

oly hiányos magyar nyelvismerettel lép a középiskolába, hogy kezdetben a 
tankönyv használata teljesen ki van zárva és természetesen később is csak 
a legegyszerűbb szöveg megértetésére kell szorítkozni. így az olyan tan
könyvek, a melyek magyar-ajkú tanulók számára készültek, nehezebb nyel
vükkel és nagyobb terjedelmükkel rendkívüli terhet rónak tanárra és 
tanulóra, folyton nehezítik a haladást.

2. A nyelvi nehézségen kívül ugyanolyan súlylyal nehezedik az isko
lára a tanulók szegénysége a nemzetiségi vidékek nagy részén, úgy Erdély
ben, mint különösen pedig a Felvidéken. A hol a szegény fiúnak hiányos a 
táplálkozása, fogyatékos a ruházata az időjárás zordsága ellen, nem egy 
közülök még az esti világítástól is állandóan meg van fosztva: ilyen helye
ken a szülőre nézve nagyon fontos a tankönyv ára is. Tapasztalás bizonyítja, 
hogy a tanulók egy részét lehetetlen a drága tankönyvek megszerzésére 
szorítani, más része sok kézen átment, elrongyollott és elavult kiadásokkal 
kínlódik.

Ezek alapján arra kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék arról gon
doskodni, hogy a nemzetiségi vidékek számára lehető rövid, tisztán csak a 
szükségesre szorítkozó, egyszerű, könnyű nyelven írt és olcsó tankönyvek 
készüljenek.

Kelt az országos középiskolai tanáregyesület 1895. február 11-én tar
tott választmányi ülésében.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
Beöthy Zsolt, elnök.

(E folyamodvány Fludorovics Zsigmond .czikke alapján — 1. Közlöny 
1894/95. 19. szám — készült.)
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VEGYESEK.
Kilencz tanárnak a Vili. fiz. osztályba kinevezése. A vallás- és köz- 

oktatásügyi m. kir. minister LauTcó Albert aradi, Farkas Antal és Aujezdszky 
Adolf székesfehérvári, Gebe János lőcsei, Sarlay János győri, Janka Sándor 
beregszászi, dr. Gerecze Péter budapesti VI. kér. állami reáliskolai tanárokat, 
dr. Váczy János budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumi tanárt és dr. Angyal 
Dávid budapesti V. kér. állami főreáliskolai tanárt jelenlegi állomáshelyükön 
a VIII. fizetési osztályba nevezte ki.

Titkári kinevezés. A ministerium középiskolai ügyosztályának egyik 
kiváló munka-ereje : dr. Csorba Ferencz előléptetésben részesült. A király ő 
felsége ministeri titkárrá nevezte ki. Dr. Csorba Ferencz az ügyosztálynak 
legrégibb munkás tagja. Tanulmányai a Búd. Szemlében föltünést keltettek.

Áthelyezés. Várallyai Sándor nagyváradi áll. fr. r. tr. ugyanezen minő
ségben a kaposvári áll. f. g. (febr. 6. 67.228/1894.)

A minister fogadó napja A közoktatási minister fogadó napja már 
meg van határozva. Dr. Wlassich Gyula minister mult szombaton tartotta 
első fogadó napját, a mikor a közoktatás minden ágazatából sok küldöttség 
tisztelgett nála s ezentúl is szombaton déli 12—2 óráig fogad.

Ministeri nyilatkozat. A budapesti tankerület középiskoláinak küldött
sége múlt szombaton, e bó 16-án. tisztelgett dr. Wlassich Gyula ministernél. 
A fogadtatás szives volt, a minister szavaiban sok jóindulat nyilatkozott. 
A tanárság vezetője dr. Erödi Béla főigazgató volt, ki üdvözölvén a minis- 
tért, jóindulatát kérte a tanárság számára s biztosította, hogy a tanárokban 
erős lesz a törekvés, hogy a minister munkáját megkönnyítsék s a rájok 
váró hivatást betöltsék. A minister meleg szavakban köszönte meg az üdvöz
letét s kérte a támogatást. Aztán, mint monda, örömest ragadja meg az 
első alkalmat, hogy értelmezze azt, a mit, a tanárokról a parlamentben 
mondott s a mit sokan félre magyaráztak. Ő nem mondta, hogy a tanárok 
rosszak; ellenkezőleg, ő méltányolja a tanárság önfeláldozó munkásságát 
és kötelességteljesítését. Kiemelte továbbá azt is, hogy habár a tanárképzés 
elméleti része nagyobbára megfelelő, van még tennivaló itt i s ; de még 
annál több a tanárság társadalmi s anyagi helyzetének javítása körül. 
A maga részéről azon lesz, hogy a tanárok helyzete javíttassék s kéri, hogy 
e részben is úgy, mint más kérdésekben forduljon a tanárság hozzá 
bizalommal.

A tiszántúli ev. ref. gymn. felügyelő számára készült utasításokat a 
debreezeni ev. ref. főgymn. tanárkara az egyházkerületi közgyűlés felhívására 
átdolgozván, az eredeti javaslat részletes utasításaiból több pontot kihagyott, 
így pl. fölöslegvalónak tartotta a felügyelőt utasítani, hogy óvakodjék a 
helyszíni látogatások alkalmával az intézet bárminemű tisztviselőjével olyan 
viszonyba lépni, mely az ő önállóságát és részrehajlatlanságát méltán kér
désessé tehetné. Kihagyta a felügyelőre nézve megalázó oly természetű 
utasításokat is, melyek a szülőknél való tudakozódásokra s adatok szerzése 
végett való ismerkedésekre vonatkoznak. Kihagyta, hogy a tanárok a maguk 
vallásos és egyházi érzületét minden alkalommal tüntessék ki. Az eredeti 
javaslat általában sokat hangoztatja az egyháziasságot, holott felekezeti 
intézetnél, mint a legutóbbi kér. gyűlésen is emlegették, ez önként értetődik ; 
ellenben szükségesnek tartotta a tanárkar, hogy iskoláink a hazafias érzület 
fejlesztéséről s ápolásáról, miről az eredeti javaslat szerkesztője megfeledke-
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zett, a tanítás szelleme s iskolai ünnepségek rendezése által gondoskodjanak. 
Kár azonban, hogy itt-ott figyelemreméltó dolog is elkerülte figyelmét, mint 
pl. hogy a felügyelő igyekezzék, megtudni, vájjon a szállás- és kosztadó 
gazdák az iskolával összhangzóan közremüködnek-e. Igaz, hogy e tekintetben 
az ellenőrzés népes városokban a növendékek nagy száma miatt úgv szól
ván kivihetetlen, de figyelembe kell vennünk a kisebb vidéki tanintézetek 
körülményeit is. hol épen nem közömbös s nem nehéz utána járni, vájjon 
a magánházaknál lakó ifjúság tanulmányi s erkölcsi tekintetben nincs-e 
kitéve káros befolyásoknak. Lényegesebb változtatás csupán a tanárok minő- 
sitvényi lajstromát illetőleg történt. E lajstrom vezetése ugyanis az idevonat
kozó egyb. kér. szabályrendelet értelmében a felügyelő tiszte; a tanárkar 
azonban helyesebbnek tartja, hogy mint az államnál, az igazgató hatásköré
ben maradjon s a felügyelőnek csak az ellenőrzés jogát hagyja meg. Az 
igazgató-tanács túlkapásai s basáskodása ellen szintén helyes intézkedések 
kerültek a javaslatba. K. E.

A sárospataki ev. ref. főiskola vagyona és költségvetése. A «Sáros
pataki Lapok»-bői olvassuk, hogy a főiskola igazgató-tanácsa a múlt hó 
21—24 napjain tartotta szokásos számvevőszéki gyűlését. A pénztári köny
vek átvizsgálásából kitűnt, hogy a főiskola 1894 évi pénztári bevétele 
168.462 frt 54 kr., kiadása pedig 166.279 frt 28 kr. volt s így tehát az év 
2183 frt 26 kr. maradékkal végződött. A folyó évre a tiszta bevétel 89.536 frt 
95 kr., a kiadás 88.654 frt 96 krra van előirányozva. Az 1894. év végén a 
főiskola összes jövedelmező vagyona 951.577 frt 60 kr. volt, melyből ingat
lan : 616.634 frt 50 kr., ingó : 334.577 frt 60 kr. Ezzel szemben 45.889 frt 
77 kr. kötelezettségi teher áll s így a tiszta vagyon 905.687 frt 83 k r .; 
10.736 frt 56 krral több, mint 1893-ban volt. Látható ebből a kimutatásból 
is, hogy a sárospataki iskola egyike az ország leggazdagabb intézeteinek, a 
mely még államsegély nélkül is képes a versenyt kiállani. A «S. L.»-ból 
különben azt olvassuk, hogy az államsegély kérdésével is foglalkozott leg
közelebb az igazgató-tanács, de ezt a segélyt nem a gymnasium, hanem a 
jogakadémia részére óhajtaná igénybe venni az indítványozó. Ezt az indít
ványt azonban a tanári kar véleménye alapján az igazgató-tanács nem 
fogadta el.

Tornatanárok fizetés-javítása. Az idei költségvetésbe több tornatanári 
állás szervezése van fölvéve a X. fizetési osztálylyal. Az illetők különben már 
a tavalyi év második felére is megkapták volt a fizetés-javítást segély czímén; 
de ez január elsejével megszűnt, a mi a februari lakbérnegyed alkalmából 
nem kis zavart is okozhatott az illetőknek. Baj. hogy a költségvetés még 
nem vált törvénynyé, tehát az állásokat rendszeresíteni sem lehet. A dr. Wlassich 
Gyula minister méltányossága azonban módját találta, hogy a tornatanárok 
baján így is segítsen. Ismét segély czímén utalványozta nekik a lakbért, a 
mi a fővárosban évi 350 frtnyi tekintélyes összeg.

Testületi szellem ? A budapesti VII. kér. állami fögymnasium tanári 
karáról szól az ének. Ez vállalkozott arra a dicsőségre, hogy a nyilvánosság 
előtt tegyen bizonyságot arról, a mit mi a magunk körében oly aggódva 
éreziink : hogy a magyar tanárságban mily gyönge a testületi szellem. Tette 
pedig ezt olyanformán, hogy ugyanakkor, mikor az egész fővárosi tankerület 
együttesen, képviseleti alapon, tisztelgett az új közoktatási ministernél, a
VII. kér. gymnasium tanári kara külön is tisztelgett s folyamodványt nyúj
tott be, a melyben fizetési pótlékot kér a maga számára. Talált erre a kére
lemre hathatós érvet i s : azt, hogy a VII. kér. gymnasium — melyhez ez idő
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szerint a szervezkedőben levő Vili. kér. gymnasium első osztályai is tartoznak 
még — a legnépesebb középiskola. A tanári kar eljárását nem értjük. Nem
csak a VII. kér. gymnasiumának osztályai zsúfoltak, hanem majdnem vala
mennyi fővárosi középiskoláéi. Ha ezen a czímen kérni lehet, akkor nézetünk 
szerint valamennyi középiskolát megilletné a fizetési pótlék. Ezt Barcsay- 
utczai collegáink sem fogják tagadni. De akkor miért nem szóltak a többi 
középiskoláknak ? Nem eró'sbítette volna-e a föllépést, ha valamennyi fővárosi 
iskola kéri ugyanazt? Nem gyöngíti-e, ha csak ők kérik, s a mi ellen egyik 
iskola tanári kara sem szólalt föl, csak őket készti föllépésre? Nem fogja-e 
a minister mondhatni, hogy a mit a többi tanártestületek nem kérnek, nekik 
sem adható meg ? Nem mennénk a tény száraz registrálásánál tovább, ha 
az ilyes tetteknek nem az egész tanárság vallaná kárát. De a dolog úgy áll. 
hogy minden szétszakadás gyöngíti az összesnek erejét; hogy minden elszi
getelt kísérlet hitelét rontja a komoly törekvésnek ; hogy a jól elő nem 
készített kérés gyakran makacs elzárkózásra késztetheti azt a gazdát is, a 
kinek ajtaja az igazi szükség komoly kérő szavára különben szívesen meg
nyílnék. Ezért érint bennünket kínosan inkább, semmint boszantóan a VII. kér. 
gymnasium tanári karának tette. Annak a kérdésnek vitatásába nem is bocsát
kozunk, hogy maga a kérés jogosult-e? Nem kutatjuk, helyes-e a formája? 
Mert kétséget nem szenved, hogy a fővárosi tanárok állapota sok tekintet
ben igen szomorú s meglehet, hogy ez a kérés legalább azzal a sikerrel jár majd, 
hogy a közokt. ministeriumban a fővárosi tanárok anyagi helyzetét komolyan 
fontolóra veszik. Nem akarjuk tehát a kérés sikerét egy szóval sem rontani. 
Csak több collegialitást kérünk collegáinktól. Ezzel szemben hiába állanak 
majd elő a kérelem szabad jogával. Azt nem vitatjuk mi sem. Sőt korlátoz- 
tatni sem szeretnők az egyénnek ezt a jogát. De ebben az esetben egy kisebb 
testület lép föl, mely az összességnek tagja s föllép a maga nevében ott, a 
hol az összesség már megkezdte actióját ugyancsak az ő tudóikkal s hozzá
járulásukkal. Egyébiránt még az egyénnek sem jó felednie, hogy a mi 
szabad, nem mindig czélszerű is egyúttal 1 (—j n —)

Magyar bölcsészethallgatónö Zürichben. A budget-vita során a minister 
említette, hogy egy magyar leány a zürichi egyetemen tanul. Mint most 
írják, ez a hölgy Tedeschi Borbála, a ki egy temesvári nagykereskedőnek a 
leánya és felsőbb leányiskolái tanítónő volt. Most a zürichi egyetem bölcsészeti 
facultását hallgatja és doctori vizsgára készül. Ha leteszi, ő lesz az első 
magyar női doctor philosophiae.

Tanulmányút Délre és Északra. A közoktatásügyi ministerium érdekesen 
kívánja folytatni azt. a mit az ó-classicismus földjére : Görögországba és 
Olaszországba rendezett tanulmányi utakkal megkezdett. A folyó s a jövő 
tanév folyamára két ilyen újabb utat tervez. Egyiket Egyiptomba, másikat 
Norvégiába. Mindkét útnak programmját dr. Erödi Béla tankerületi főigazgató 
dolgozta ki s a jelentékeny útiköltség fedezésére a kormány egyes tanároknak 
segélyt is fog adni. A tanító rendek fejei pedig értesülésünk szerint szintén 
hajlandóknak nyilatkoztak, hogy nehány tanárukat ellátják a költségekkel. 
A részletes programmot és fölszólítást még nem adlák ki, de abbból a mit 
megtudhattunk róla, azt látjuk, hogy mindkét út egész kincses házával kínál
kozik a tapasztalatoknak, melyek életet fognak önthetni a tanításba, tehát 
nem csak a tanároknak, hanem a középiskolának is fognak hasznára válni.

Játszótér Kassán. A testi nevelés barátainak jó hír érkezik Kassáról 
Mint írják, az ottani két középiskola és polgáriskola tanulóinak tavasztól 
kezdve pompás játszóterök lesz. A város átengedte e czélra a Széchenyi- 
ligetnek azt a részét, a hol szeptemberben a kerületi tornaversenyt tartották. 
Árnyas, elég tágas hely s közel van mind két középiskolához, benn a város 
közepén.
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A debreczeni kör a debreczeni tankerülethez. A debreezeni kör. mely 
az új alapszabályok szem előtt tartásával mindjárt kerületi kör formájában 
alakult meg, meg akar felelni ebbeli minőségének s épen ezért körlevelet 
intéz a debreczeni tankerületbe sorozott összes középiskolák tanártestületei
hez, melyeket a debreczeni kerületi, mint központi körhöz való csatlako
zásra szólít fel. A körlevélből nem tartjuk fölöslegesnek a következő részletet 
közölni: «Az új alapszabályok reformálni kívánják magát a tanáregyesü
letet is, de legnagyobb fontosságuk abban rejlik, hogy az egész hazai tanár
ságnak szellemi életét, iskolai és társadalmi munkásságát akarják élénkebbé, 
fokozottabbá és hatásosabbá tenni, midőn a nagyobb vidéki központokon, 
sőt minden középiskola székhelyén a kerületi és helyi körök formájában a 
tanügyi életnek, u tanárok iskolán kívüli munkásságának egy-egy tűzhelyét 
állítják föl. — E messze kiható ezé) cól bizonyára az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületnek egyetlen tagia . — szabad reméllenünk — egyetlen 
középiskolai tanár sem fogj .ini a maga szellemi e re jé té p e n  azért
bizalommal fordulunk a i tankerületbe eső összes középiskolák
tanártestületeiheíá* hogv /Drzabályok 29—34. §-ai értelmében szíves
kedjék a debreczeni r á . , ю csatlakozni, hogy az mentői nagyobb 
szellemijés anya'-'. erővel \ ;e:: ériből merített mentői nagyobb buzgósággal 
indíthassa maga munkásságot».

A nagy sz ü n id ő  m e g v á l to z ta tá s a  került szóba a kolozsvári egyetem 
kezdeményéből. Fölterjesztést tettek a ministerhez, azt ajánlván, hogy a 
tanév októberben kezdődjék és júliussal végződjék. Más szóval a régi rend
hez való visszatérést pártolják, t. i. az augusztus — szeptemberi nagy szün
időt. A minister most véleményadásra szólította föl a budapesi egyetem 
tanácsát. A kérdés bennünket is érdekel, mert hisz a középiskolai tanév sem 
igen lehetne más beosztású, mint az egyetemé. Azért kíváncsian várjuk első 
sorban a budapesti egyetem nyilatkozatát s aztán főként az értesítést a 
minister véleményéről. Mert részünkről inkább a mai beosztás barátai vagyunk 
Próbáltuk a másikat s tudjuk, hogy milyen nehezen foly a tanítás az év 
egyik legmelegebb h 'napjában : júliusban. Érvet e mellett keresve sem 
tudnánk találni, hacsak a külföldi példát nem.

A Franklin-Társulat rer üli könyvárleszállítása ügyében naponként 
mindenfelől kérdezősködések erkeznek ez intézethez az iránt, hogy mely 
határidőig marad hatály! ez az árleszállítás ? A nevezett társulat most 
arról értesíti az irodalom kedvelő közönséget, hogy «Rendkívüli könyvár
leszállítása a bolti árak felére és harmadára» f. é. február 28-án hatályát 
veszti, s így márczius elsejével kiadványai kivétel nélkül ismét csak a ren
des bolti árakon lesznek kaphatók.

Halálozás. A zilahi evang. reform, collegium elöljárósága és tanárkara 
fájdalommal tudatja, hogy idősb. Dohai Sándor nyugalmazott fögymnasiumi 
rendes tanár, 1848 —49. honvéd hadnagy. 40 évi működés, 3 évi nyugalom
ban létei után, életének 77-ik évében f. év február hó 19-én d. u. 1 órakor 
meghalt.

É r te s í té s .  Az orsz. középisk. tanáregyesület budapesti I. szakosztálya 
f. hó 26-én (hétfőn) délután 6 órakor az egyesület helyiségeiben (Hajós- 
utcza 23. sz. II. em.) ülést tart. Előadó: Varga Otto. Tárgy: Valami a 
szemléltetésről és a «nemzeti geniusról». — Ez általános érdekű előadásra 
a II. szakosztály t. tagjait is meghívjuk. Fest Aladár, jegyző.

T a r ta lo m  : A szabadkézi rajzoktatás az ezredéves kiállításon. Ruby Miroszláv- 
tól. — Ifjúsági irodalmunk. (Vége.) Dr. Szeműk Istvántól. — Közoktatás- 
ügy. — Egyesületi élet. — Vegyesek.

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.



XXVIII. évfolyam. 22. szám . I8Ö5. márczius 3.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-körút 9—11. AlexailderBernát Y. kér. állam i foreáliekola.

A TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.*

A mióta alkotmányos életünket visszanyertük s tanügyünket 
önállóan szerveztük, a tanárképzés kérdése úgyszólván folyton napi
renden van. Maga a ministerium sohasem vette le munka-programm- 
járól, időnkint az egyetem bölcsészeti kara s a közoktatási tanács is 
behatókig foglalkozott vele, szaklapjaink a Magyar Tanügy l-.a Tanár
egyleti közlöny igen sok becses eszmét vetettek fel, maga a Középiskolai 
Tanáregylet pedig 1886. és 1891-iki nagygyűlésein behatóan tárgyalta 
tanárképzésünk hiányait és az orvoslás módját. Mégis ki kell monda
nunk, hogy kevés történt e hosszú időszakban. Igaz, új generatio 
nőtt fel e negyedszázad alatt, tehetségesebb és munkára készebb a 
réginél. De az eredmény sokkal inkább tulajdonítható az egyetem 
mint tudományos intézet emelkedésének, culturánk általános lendüle
tének és egyesek buzgalmának, mint egyenesen a tanárképzést szolgáló 
intézkedéseknek. Ügy hogy a hiányok nagy része, mely kezdetben meg
volt, ma is fennáll, az eredmény még sem oly kedvező, mint meg
felelőbb viszonyok között lehetne. 1880-tól, a tanárképzés jelenlegi 
alapjainak lerakása óta pedig a tényleges intézkedések terén egyenesen 
pangás állt be,4 ellythfin tanárképzésünknek több aggasztó hiánya 
mutatkozik, a melyet Jü A asik  nagy baj, a tanárszükség, még növelhet 
is. Megnyugvással kellett tehát üdvözölnünk volt közoktatási minis
terünknek, Eötvös bárónak intézkedéseit, melyek a tanárképzés ügyét 
újra előtérbe helyezték, valamint mostani ministerünknek azt a több
ször is hangoztatott alapnézetét, mely mindnyájunk szívéből szólt, hogy 
az iskola lelke a jó tanár. Egyszersmind időszerűnek véljük, hogy 
most, midőn remélhetőleg reformok előtt állunk, magunk is, kik e 
hiányokat legközvetlenebbül érezzük vagy szemléljük, elmondjuk néze
teinket e kérdést illetőleg, mint tapasztalatainkat vagy óhajtásainkat, 
különösen a kik már az újabb viszonyok közt képeztettünk. Tekint
sünk tehát még egyszer végig a kérdés történetén, mert valójábau 

/. J ; Г if

* Felolvastatott a pozsonyi tanári körben 1895. febr. 9-én.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 3 0
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mindent csak fejlődésében érthetni meg, hasonlítsuk össze a te tt 
intézkedéseket más országokéival és mondjuk el, hogyan képzeljük 
legczélszerühbnek a tanárképzés jövendő alakulását.

A tanárképzés mindenütt azzal kezdődött, hogy a tanári pályára 
készülő jelölteket az állam az egyetemek bölcsészeti karára utasította, 
így volt ez hazánkban is, midőn 1870-ben báró Eötvös József a 
tanárképzést a budapesti egyetemen először szervezte. Csakhogy a 
bölcsészeti kar ezt a megbízást nálunk is, másutt is idegenkedéssel 
fogadta. Ez az egyetemek történetéből magyarázható. Az egyetem 
eredetileg nem volt államhivatalokra képesítő intézmény, hanem tudó
soknak, egyedül a tudomány szolgálatában álló kutatóknak egyesülete, 
melyet tudós tanulmányokra vállalkozó ifjak látogatnak, hogy benne 
a tudományos munkásság folytatására útmutatást nyerjenek. Practikus 
czélokra először a jogi kar szerveztetett, mikor az államnak jogtudós 
szolgákra volt szüksége, később hozzá csatlakozott a theologiai meg 
az orvosi kar, hogy papokat, orvosokat képezzen. A bölcsészeti kar 
legtovább maradt meg eredeti rendeltetésének.

Mindjárt kezdetben szüksége mutatkozott tehát, hogy új czéljá- 
nak megfelelőleg átalakíttassák. Ezért szerveztetett kebelében mindjárt 
1870-ben a tanárképző, főképen a német seminariumok mintájára 
és állíttatott föl öt szakosztály: 1. nyelv irodalmi, 2. történelem-föld
rajzi, 3. mennyiség és természettani, 4. természetrajzi, 5. paedagogiai 
szakosztály. Ez alapon azonban a tanárképzés nem soká folyt. Fő
képen az eredetileg hatosztályú reáliskola újjászervezését, igazi közép
iskolákká fejlesztését tartva szem előtt a ministerium, az 1872. évvel 
megszüntette a műegyetemen fennállott reáliskolai tanárképzőt s az 
egyetemen levő gymnasiumival egyesítette. Vezetése, egyöntetű eljárás 
kedvéért, az egyetem és műegyetem tanáraiból összeállított bizottságra 
ruháztatott. A tanárképző hivatását alapszabályainak következő pontja 
jellemzi: „A tanárképezdében az oktatás rendes, kötelezett tanterv 
alapján történik, melyhez a képezdei növendékek alkalmazkodni ta r
toznak ; szabadságában állván a tanártestületnek, egyes kiváló növen
dékeik számára, ezek képességének, hajlamának s netáni külön tudo
mányos irányának megfelelő külön tantervet is megállapítani“.

Azonban már 1870-ben fölmerült annak szüksége, hogy az 
ötödik, a paedagogiai szakosztály, gyakorlatibb módon szervezendő, 
mint az a seminariumi rendszer keretében lehetséges. Külön gyakorló 
iskolát kell számára állítani, a milyet Jenában Stoy, Lipcsében Ziller 
alapított inkább saját jószántából, semmint állami ösztönzésre. Göttin- 
gában a paedagogiai seminarium a gymnasiumi igazgató vezetése alatt 
nyert gyakorlatibb irán y t; a gymnasiumot használták ugyanis gyakorló 
iskolának. Épúgy Halléban a Seminarium selectum praeceptorum adott 
a Frankeanum igazgatójának vezetése alatt a jelölteknek gyakorlatibb 
képzést. Ismeretes, mindez intézetek mily nagy hatással voltak a 
paedagogia és didacticának nemcsak gyakorlati, de elméleti fejlődésére
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is. így jö tt létre 1872-ben a tan árképző intézet gyakorló iskolája. 
Paedagogiai vezetésével Kármán Mór bízatott meg, a paedagogiának 
az egyetemen és a tanárképezdében is előadója. Neki van egyszersmind 
a tanárképzés további fejlesztésében és az ügy folytonos ébrentartásá
ban is legnagyobb érdeme. Csakis ez az egy intézmény, a gyakorló 
iskola az, mely a tulajdonképeni tanárképzés terén egész a mai napig 
életrevalónak bizonyult. A fiatalabb tanári nemzedék úgyszólván egyedül 
benne nyerte gyakorlati kiképeztetését, itt tanulta meg a középiskolák 
ismeretkörének paedagogiai szempontokból való feldolgozását, s volt a 
mintaszerűséget megközelítő iskolai életnek részese, melynek emlékét 
lelkesítő példaként vitte magával későbbi pályájára. Mint a paedagogiát 
elméletileg is tovább fejlesztő, új módszerek, tantervek kísérleti 
helyének is nagy szerep jutott tanügyi életünkben a gyakorló iskolá
nak. Valóban európai színvonalon álló Gymnasiumi Utasításaink, — 
melyeknek általános részét a Frick-féle Sammlung paedagogischer Ab
handlungen nemrég mint észszerű tantervet (Beispiel eines rationellen 
Lehrplans) adta ki —  ebben az intézetben alakultak m eg; szövege
zésük magától Kármán Mórtól, a közoktatási tanács akkori jegyző
jétő l való. A kik egy s más tekintetben szemrehányásokkal illetik is 
ez intézményt, olyanok, kik inkább a közönséges iskolai életre való 
készületet, az iskolai gyakorlatnak megállapodott elveit keresték ott, 
semmint tájékozódást a paedagogiának s az iskolai élet nemesebb 
alakulásának problémái iránt, a minek előmozdítása az ily gyakorló 
iskolák tulajdonképi feladata.

Maga az egyetemi tanárképző ezzel szemben sohasem tudott 
érvényre emelkedni. Nem is csoda, az egyetemi tanárok sohasem vették 
komolyan, rájuk rótt tehernek tekintették, melynek csak immel-ámmal 
feleltek meg. A ministerium felszólítására készítettek ugyan tanrendet, 
meghatározták azon tanulmányokat, melyeket a képezde tagjai hall
gatni kötelesek, de ez a tanterv tarkaságával, elvtelenségével valóságos 
satirája volt nevének. Ha a tanárképző pótolni akarta volna a 
hiányokat, önálló, teljesen dotált tanári testülettel lett volna csak 
képes reá. Az egész jóformán csak papiroson létezett, úgy hogy 
működéséről a személyes résztvevőkön kívül alig volt valakinek tudo
mása. Azt sem igen tudta mindenki, még a tanárjelöltek sem, hogy 
a gyakorló iskola voltaképen ennek a tanárképezdének paedagogiai 
szakosztálya.

A visszásság nem kerülte ki teljesen a ministerium figyelmét 
sem s Trefortban azt a nagyratörő tervet érlelte meg, hogy „a tanár
képzés akkor fogna mind általános föladatának, mind különösen hazai 
viszonyaink közötti czéljának legbiztosabban megfelelni, ha a jelöltek, 
a tanfolyamok évei s a különböző szakcsoportok szerint, az évi 
átlagos tanárszükségletnek megfelelő számban egy bentartással (inter
natus) ellátott intézetben helyeztetnének el, melynek szervezetére és 
berendezésére nézve a párisi „Ecole Normale Supérieure“- t lehetne,

30*
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természetesen hazai viszonyainkhoz alkalmazva, mintául venni.“ Ez 
az internatus nem jö tt létre. Valószínűleg nemcsak azért, mert a köz
oktatási tanács nem látta czélszerünek az elméleti tanfolyamoknak a 
tudományos gyakorlattól való ilyetén elválasztását s nem remélt az 
egyetemen kívül oly férfiakat találhatni, kik a tanárképzés feladatának 
megfelelhetnének, hanem még inkább pénzügyi nehézségek miatt.

Az egyetemen ezalatt egy más törekvés érlelődött meg a taná
rokban. 1878. márcz. 21-én felterjesztést intéztek a ministeriumhoz, 
melyben a tanárképezdének, mint külön intézménynek megszüntetését 
és helyébe német mintára „a budapesti egyetem bölcsészeti karának 
kebelében a középiskolai tanárvizsgálati szabályzatban felsorolt tan
tárgyakból egyes tanárok vezetése alatt álló, egymástól független 
seminariumok alakítását“ hozták javaslatba. Igazán meglepő olvasni 
e felterjesztésben, mily akadály volt még ez a rendezetlen medrében 
oly kevés vizet zavaró tanárképző is az egyetem szemében. Hazai 
közművelődésünket látják általa veszélyeztetve, a tanárokat munkájuk
ban megakasztja, az ifjakat lenyűgözi a reájuk rakott anyag súlya; 
„e csupán külsőségeken alapuló és hasznot egyáltalában nem hajtó 
szervezet még azon eredményeket is kérdésesekké teszi, melyeket a 
dolgok természetes lefolyása, azaz az egyetemi oktatás szokásos módja 
magától is érlelne“.* Megszüntetendőnek tartják tehát a tanárképzőt 
nemcsak a budapesti, de még a kolozsvári egyetemen is. A közok
tatási tanácsnak s a kolozsvári egyetemnek erélyes tiltakozása & 
szándéknak ugyan útját állta, a tanárképzés ügye azonban semmit 
sem haladt általa.

Időközben az egyetemi tanidő ugyanezen felterjesztés következ
tében háromról négy évre emeltetett s egy ötödik gyakorlati évvel 
toldatott meg. 1880-ban új tanárvizsgálati szabályzat is dolgoztatott 
ki, a mely később még egyes módosításokat szenvedett ugyan, de a 
tanárvizsgálat mai napig ennek alapján történik. Ez volt egyszersmind 
az utolsó jelentékenyebb positiv intézkedés, mely 14 év óta a tanár
képzés terén létrejött.

A seminariumok folytonos sürgetésre 1887-ben felállíttattak: 
ugyan az egyetemen, de mint utóbb kitűnt, épen nem tesznek szol
gálatot a tanárképzés ügyének, mint azt az egyetemi tanács eredetileg 
gondolta volt. Annak daczára, hogy a tanulmányi előadásokkal semmi
nemű összeköttetésben nem állanak, hatnak ugyan a tanári karok, 
tudományos képzettségének emelésére, de magában Németországban is 
eleitől fogva olynemű intézetekké váltak, melyek pusztán a tudomá
nyosság ápolását, még pedig vezetőik egyéni szellemében és némileg 
az egyetemi tanárságra való előkészületet tekintették íőfeladatuknak. 
Beöthy Zsolt, az egyetem jelen szervezetének védője is megvallja

* Magyar Tanügy VIII. 104.
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közelebb megjelent röpiratában, hogy a seminariumok bizonyos tekin
tetben még kárt is okoztak: „nem egyben a legjobb növendékek 
közül bizonyos egyoldalúság fejlődött ki, korai am bitio: részletkérdé
sekbe merülni, mielőtt a kellő általános ismereteket megszerezték, 
tudományt mívelni, mikor még tanulniok kellett volna“ .

(Pozsony.) T)r. Zlinszky Aladár.
(Folytatása következik.)

A SZABADKÉZI RAJZOKTATÁS AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON.
(Vége.)

Felső fok. A felső fokon a természet után való rajzolás képezi 
.a tanítás tárgyát. Körébe fog tehát tartozni a távlattan és árnyalástan 
szemléleti úton való tanításának bemutatása, mértani testek és gyps
m inták  után készült rajzok alapján.

Nehogy azonban az e fokon szerzett ismeretek csak akadémikus 
értékkel bírjanak, hanem ellenkezőleg: a gyakorlatban érvényesüljenek, 
rajzkiállításunk e fokán ebből kifolyólag oly rajzokat is kellene 
találnunk, melyek természeti tárgyakat természet után ábrázolnak. 
Ilyenek az egyszerűbb házi eszközök és építészeti tárgyak, melyek 
a külvilágban lépten-nyomon lerajzolásra kínálkoznak

A kiállítás e fokán végre kapcsolatba kell még hozni a rajzolást 
az iskola többi diseiplináival is, különösen pedig a történelemmel és 
a természetrajzzal, a mi azt jelenti, hogy a történelem tanításával 
vonatkozásban: az V. osztályból oly rajzokat állíthatunk ki, melyek 
az ókor művészetére, a VL-ból olyanokat, melyek a középkor művé
szetére, és a VII.-ben olyanokat, melyek a renaissance korára 
vonatkoznak; a természetrajzra gondolva: az V. osztályban rajzoltatha
tunk növényi, a VI. osztályban pedig állati formákat.

Azonkívül a VII. és VIII. osztály kiterjeszkedik még egyszerűbb 
építészeti tárgyak s az emberi fej rajzolására. Részletezve :

V. osztály.
a) Szemléltető távlattan, árnyéktan. A térbeli vonal, a lap, a test 

távlata. A koczka, hasáb, henger, gúla, kúp és gömb távlati rajzolása 
és árnyéka. A forgási testeket megelőzőleg a kör távlata.

b) Árnyalást gyakorlatok gypsminták után, melyek mértani tes
teket ábrázolnak.

E rajz-sorozatban különösen kitüntetendők a perspectiva és 
árnytan főbb elveinek módszeres keresztülvitele.

c) Egyszerűbb ornamentalis gypsminták után való rajz, fehér 
papíron és irónnal. Mintákat szolgáltat: a budapesti paedagogium, bécsi 
iparmuseum, stuttgarti museum s a legjobbakat: Grebrüder Wesche 
Dresdában.

d) A testrajzolással kapcsolatba jön most a term észetrajz:
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növényi részeknek (galj, levél, gyümölcs) természet után való rajzolása 
á lta l; a történelemhez simulva pedig: a görög-római művészetből egy
szerűbb motívumok rajzai lapminták vagy gyps után. Figyelembe 
vesszük az egyes stílfajoknak polychromiáját is.

e) Házi gyakorlatok (skiccek) természet után.
VI. osztály.
a) I t t  folytatást talál a testek rajzolása azzal a kibővítéssel, 

hogy csoportokat alakítunk, vagy stílszerü edények alapján a forgási 
testeket gyakoroltatjuk.

c) Az árnyalási és formagyakorlatok a gazdagabb ornamentalis 
gypsben találnak fokozatos továbbfejlődést. Kiviteli m ód: fehér papír 
és iron, valamint sepia modor.

c) A természetrajzra utalással az állatok (részeik) rajza természet 
után. Minden iskola rendelkezik kitömött állatokkal. A történelemre 
pedig: középkori díszítmények és egyéb motívumok rajzai.

d) Házi tárgyak, eszközök vázlatai természet után.
VII. — VIII. osztály.
Ezen két osztályban e tanmenet csak betetőzést talál. Különösen 

odatörekszünk, hogy a gyors vázolás (skiccelés) gyakorlatát megszerezzék 
a tanulók. Rajzolási művelődésük kiegészítést talál még : a YII. osztály
ban a fejrajzolásban Bargue-féle lapminták nyomán, az ügyesebbek 
gyps után és a VIII. osztályban az oszloprendek rajzolásából a 
legszükségesebbeket,

A természet után való gyakorlatok lehetőleg a szabadban levő 
egyszerűbb építészeti és egyéb tárgyakra irányulnak, ú. m. kisebb 
házak, hidak, tornyok stb.-re.

*
*  *

Teljes tájékozást nyerünk valamely iskola rajzoktatása felől, ha 
a tanár a rajzgyüjtemény mellé az oktatás statistikáját is mellékli. 
Ide ta rtoz ik : a tanterv (mely eddig minden értesítőben máskép van 
összeállítva); az órarend, óraslatistika, osztályozási statistika a haladási 
fokozat feltüntetésére.

Továbbá: a rajzterem, műterem s a bútorzat (ha figyelemre 
m éltók): fényképfelvételekben s a leltár. így lesz ez a szakemberre 
nézve teljességében tanulságos.

Hasonló értelemben volna összeállítandó a többi iskolák rajz
kiállítása is, melynek terjedelme az illető iskolák speciális viszonyai 
szerint alakulna.

** *
Nem hagyhatom végre felemlítés nélkül a történeti rajzkiállítás 

létesítésének szükségességét sem, mely a történeti csoportban találna 
elhelyezést. Hazai rajzoktatásunknak van már múltja is. Mária Terézia 
királynő idejéig terjed vissza, ki azt a Ratio Educationis szervezetében 
az úgynevezett nemzeti (főelemi) iskolákba behozta, annak külön
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szervezetet, tantervet, rajztanítót és utasításokat adott. Ezen szervezet 
a Thun-rendszerig (1850-ig) egyedül állott.

Rajzoktatásunk második korszaka a keletkező reáliskolákkal 
veszi kezdetét, az ú. n. Thun-rendszerrel, melynek hatása a rajzra 
nézve majdnem a 1883 ik évi törvényig kiterjed.* Ezen korszakban 
talál helyet a rajz a reáliskolán kívül még a polgári iskolában s 
facultative a gymnasiumokban.

Különösen figyelemreméltók a nemzeti rajziskolák, melyek eredeti 
szervezetüket kevés változással az 1882-ik évi iparoktatási törvény 
meghozataláig megtartották. Minden nagyobb szabad királyi városunk
nak volt ilyen rajziskolája; ezeknek működéséről a millenniumon 
képet alkotni annyit jelent, mint az ország művelődéstörténetéhez 
egy kővel járulni. Ilyen rajziskolája volt Győr városának is. Első 
rajztanítója Révai Miklós volt, s az utána maradt minták, rajzok, 
leltár nem érdektelen tárgyát fognák képezni a kiállítás e részének. 
Másrészt megjönne talán azon idő, hogy megírhatnék e tanulmányok 
alapján hazai rajzoktatásunk történetét, melylyel a nyugat országai 
már mindannyian rendelkeznek.

(Győr.) Ruby Miroszldv.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

TÉTELEK A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

I. A  tudományos szakképzés az egyetem tiszte. A középiskolai tanár
képzéssel megbízott egyetemi tanárok gondoskodnak arról, hogy

1. a négyévi egyetemi tanfolyamban mindazok a collégiumok meg
tartassanak. melyekre a tanárjelölteknek szükségök van (e czélra összeállítják 
az egyes szakokból az elengedhetetlen collégiumokat);

2. hogy az előadások, a mennyiben ez lényeges, a megfelelő sorrend
ben következzenek egymás után, különösen

3. hogy a szükséghez képest az egyes szakokból bevezető előadások 
tartassanak; végre

4. hogy a jelöltek (seminariumokban s természettudományi intézetekben) 
tervszerűen vezetett gyakorlatokban a tudomány eszközeivel s módszerével 
önálló munkásság útján is minél alaposabban megismerkedjenek.

II. Az internatus körébe esik a jelöltek szakismereteinek s általános 
műveltségének kiegészítése és fejlesztése. E czélra az internatus vezetősége 
gondoskodik arról, hogy

1. a jelöltek az egyetemi előadásokat helyesen fölfogják s a rendel
kezésre bocsátott eszközökkel alaposan földolgozzák; hogy

2. általános müveltségöknek s középiskolai ismereteiknek hiányait és 
hézagait kiegészítsék ; végre

3. hogy egy modern nyelvet mennél tökéletesebben elsajátítsanak.
Kívánatos, sőt szükséges oly intézkedés, mely lehetővé tegye, hogy az

internatus tagjainak e gyakorlataiban más tanárjelöltek is részt vehessenek.

* Bizonyította ezt az 1885-ik évi orsz. kiállítás.
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III. A gyakorlati tanítást a tanárképző-intézet gyakorló iskolájában 
vagy más (eshetőleg e czélra külön berendezett) budapesti középiskolában 
sajátítják el a jelöltek, rendszerint az V. évben, de a tanárhiány tartamára 
kivételesen a IV. év második felében is.

IV. A tanári vizsgálat mai szabályzata annyiban módosul, hogy
1. az alapvizsgálat csupán a magyar nyelvre és irodalomra, logikára 

s psychologiára, valamint a modern nyelvre terjed ki, ellenben a jelölt 
szaktárgyát nem érinti;

2. a paedagogiai vizsgálat tárgyai: a philosophia történelme és a paeda
gogia egész köre ;

3. az alapvizsgálatot a jelölt V. félévénél, a szakvizsgálatot IX. fél
événél előbb nem teheti l e ; ellenben a paedagogiai vizsgálatot X. féléve 
folyamában teheti le.

V. Magyar tudományos kézikönyvekről a vallás- és közoktatásügyi 
m. k. minister gondoskodik, első sorban a philosophiai és paedagogiai szakok 
körében.

Budapest, 1895. január 20. Paed. Szemle: Heinrich Gusztáv.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A TANÁREGYESÜLET TISZTELGÉSE A KÖZÖLT. MIN1STERNÉL.
A tanáregyesület választmányának küldöttsége, szombaton február 

hó 23-án tisztelgett dr. Wlassics Gyula vallás- és közokt. minister úrnál. 
A küldöttséget Beöthy Zsolt elnök vezette; tagjai voltak : Vámossy Mihály, 
Hofer Károly, Mauritz Rezső, Szigetvári Iván, Müller József, Alexander 
Bernát, Rajner Ferencz. Beöthy Zsolt a következő beszédet mondotta:

Nagyméltóságú Minister Ur, Kegyelmes Urunk !
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület nevében és megbízásából 

jöttünk, az Egyesület legszívesebb köszöntését és legmélyebb tiszteletét fejezni 
ki Nméltóságod előtt abból az alkalomból, hogy a magyar közoktatásügyi 
kormány élére meghivatott. Két szempont bátorít föl, sőt talán kötelez rá, 
hogy üdvözletünkhöz kérést is csatoljunk. Az egyiket Nmgod pályája nyújtja, 
mely a tudomány és közoktatás terén szerezte meg azokat a kiváló fényes 
érdemeket, melyeken mai, rendkívüli fontosságú politikai hivatása nyugszik. 
Nméltóságod eddigi nyilatkozatai a legmélyebb bizalommal töltenek el mind
nyájunkat arra nézve, hogy ennek Excellentiád is a legnemesebb és leg- 
emelőbb tudatában van s ministeri működésének vezéreszméjét ugyanabban, 
a nemzeti művelődés szolgálatában, fogja keresni, a mit egész pályája vezér- 
eszméjeül választott. E bizalom indít bennünket, ugyanannak a feladatnak 
szerény munkásait, hogy üdvözletünkhöz kérést is csatoljunk. De indít más
felől lelkesedésünk ügyünk iránt, a magyar középiskola ügye iránt, melyet 
még csak alakulóban levő nemzeti művelődésünk legfontosabb tényezőjének 
érzünk és tartunk. Középiskolánk intézményszerű fejlesztése, sőt helyes kor
mányzása, mely Nmgod szakértő, tevékeny és erélyes kezeibe van letéve, 
sohasem fogja nélkülözhetni azokat a tapasztalatokat, melyeket maga az 
iskola nyújt. E tapasztalatok összessége és a magyar tanárság összességének 
véleménye pedig egyesületünk életében gyülekezik egybe, tárgyalásaiban
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tisztul és érik s nyilatkozataiban nyer hangot. E culturalis feladatunk érzeté
nek erkölcsi hatása talán semmiben sem nyer világosabb kifejezést, mint 
amaz igyekezetek szerénységében, melyekkel anyagi helyzetünk javítására 
törekedtünk és törekszünk, bármennyire meg vagyunk is győződve e kérdés
nek a cultura érdekeivel való benső kapcsolatáról. Mindig sokszorta több 
gondot, munkát, időt fordított egyesületünk a magyar tanárság szellemi 
érdekeire, művelődésének szolgálatára, paedagogiai tájékoztatására, lelkessé
gének mostoha viszonyok közt is ébrentartására. Tárgyalásai, felolvasásai, 
folyóirata mind e czélra szolgálnak, végezve oly fontos munkát, melynek, 
ha a mi sokképen megterhelt vállainkon nyugvó autonom szervezete nincs, 
az államnak tisztán a maga eszközeivel kellene ilyet alkotnia. Nmgod köz
vetlen elődje, hálával emlegetjük, fenkölt szellemmel méltányolta ez érdeke
ket s képviselőjöket, a tanáregyesületet. Jelentékenyebb segélylyel s meg
becsülhetetlen erkölcsi támogatással ő volt legfőbb előmozdítója annak, hogy 
egyesületünk egy válságból kibontakozva, ma oly virágzást és eleven tevé
kenységet mutat, mint évtizedek óta alig valaha. Arra kérjük mély tisztelettel 
Nmgodat, hogy szintén részeltessen bennünket ez érdeklődésben, s a nélkülöz
hetetlen anyagi támogatásban is, hogy fennakadás nélkül, teljes képességünk 
szerint szolgálhassuk ügyünket Nmgod bölcs és lelkes vezetése alatt. Szivünk
ből kívánjuk, ép úgy a hazának, mint Nmgodnak, hogy ez a hivatott vezér
let vigye a magyar közművelődés ügyét örömről örömre, győzelemről győze
lemre. Isten éltesse Nmgodat!

Dr. Wlassics Gyula minister válasza mély hatást tett a jelenvoltakra. 
A minister úr meleg, közvetetlen, lelkes beszédje ünnepies hangulatot vará
zsolt a lelkekbe.

Beszédjét az egyesületen kezdte. Ha nem ismerte volna is, úgymond, 
az egyesület feladatát és működését, munkásságának nagy súlyát: az egye
sület elnökének imént hallott magvas és lendületes beszédje eléggé fölvilá
gosította volna. Megígéri, hogy az egyesület tájékoztató és fölvilágosító szavát 
nemcsak meg fogja hallgatni — ezt a közoktatásügyi minister kötelességének 
tekinti — hanem valóságos lelkesedéssel fogja támogatni az egyesületet a 
középiskolai ügyre annyira fontos tevékenységében. Az egyesület elnöke 
hivatkozott rá, hogy Eötvös br. támogatása mennyit lendített az egyesüle
ten. 0 az egyesületnek sem anyagi, sem erkölcsi támogatásában nem fog 
elődje mögött maradni. De neki magának is van kérése. Kéri az egyesület 
támogatását és tanácsát a középiskolai kérdések megoldásában és valószínű
leg legközelebb egy concret kérdésben, mely mélyen belevág a középiskolai 
ügy mivoltába, ki fogja kérni az egyesület tanácsát. Azután áttér a tanárság 
ügyeire. Szívesen ragadja meg az alkalmat, úgymond, hogy azt a ráfogást, 
mintha kicsinylőleg nyilatkozott volna a tanárságról, helyreigazítsa. Nálánál 
senki sem méltányolhatja jobban a tanárság munkásságát. Épen azt a meg
győződését fejezte ki, melyet rövid tanári pályája is megerősített benne, 
hogy a jó tanár a fődolog ; a jó tanár még a rossz rendszeren is kifog, a 
rossz tanár a legjobb rendszer mellett sem boldogul. Vezérelve lesz, hogy a 
rendszert is folyton javítani kell, de főtényezőnek mindig a tanárt kell 
tekinteni. Ezért minden erejével rajta lesz, hogy necsak a tanárképzésnek
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talán a szakoktatás tekintetében is némileg javítható, megfelelő berendezé
séről gondoskodjék, hanem a tanárság társadalmi és anyagi helyzetén is 
lendítsen. A mi eddig a tanárok anyagi helyzetének érdekében történt, azt 
csak első, legfőlebb második lépésnek szabad tekinteni, semmi esetre sem 
lehet itt megállapodnunk. Neki erős meggyőződése, hogy most leginkább a 
közoktatási budgetet kell emelni, és egész becsvágyával és energiájával rajta 
lesz, hogy ezt elérje. Mindazonáltal az ország financziális helyzetével is szá
molnunk kell; nem szabad azt hinnünk, hogy pénzügyi helyzetünk minden 
terhet elbír. A múlt évi rossz termés a mostani Ínséget hozta ránk, és 
mindig szem előtt kell tartani a jövő kedvezőtlen eshetőségeit is. Ezt külön
ben nem elkedvetlenítés vagy a segítség megtagadása czéljából mondja, 
hanem kötelességszerű figyelmeztetésül, a helyzet igazságos megítélésére, és 
hogy túlságosan vérmes reményektől óvja a tanárságot. A mi lehetséges, azt 
meg fogja tenni a tanárok érdekében.

Ezek után egy megható szép jelenet következett. A minister odalépett 
a küldöttség vezetőjéhez, Beöthy Zsolthoz, kezét szorította és emelkedett, 
szívből jövő hangon így szólt: Téged, kedves barátom, ki annyi fontos szol
gálatot tettél a magyar műveltségnek, lelkesedéseddel, tudásoddal, toliaddal, 
arra kérlek, tarts meg engem ezentúl is szives barátságodban és részeltess 
tanácsodban. Régi, gyermekkori barátság, a lelkes ifjúság szép emlékei köt
nek bennünket egymáshoz. Túlzás nélkül mondhatom, hogy neked is részed 
van benne, hogy erre a helyre jutottam. Az ifjúság éveiben te voltál buzdító 
vezetőm, te adtad kezembe az írói tollat.

A minister szavait a küldöttség meghatottan, lelkesen megéljenezte. 
Az emlékezetes fogadás szives kézszorításokkal véget ért.

A budapesti szakosztályokból.
I.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZÜNIDEI TANFOLYAMOK NÉMETORSZÁGBAN. 
(Kivonat Beif Jakabnak a budapesti II. szakosztályban február 18-án tartott

előadásából.)

A szünidei tanfolyamok főfeladata bemutatni a résztvevőknek egyes 
tudományszakok legújabb haladását és megismertetni a tudományos kutatások 
azon eredményeivel, melyek a modern tanításban itt-ott már értékesíthetők. 
Magától értetődik, hogy az ilyen cursusok a tanárok továbbképzését elő
mozdítják, de azt nem pótolhatják. Az első cursus megtartását és berendezését 
dr. Detmár V. jénai egyetemi tanár pendítette meg. Egyetemi tanárok és 
docensek az eszmét helyeselték, közreműködésüket megígérték és alkalmas 
előadások megtartására, valamint a gyakorlatok és kirándulások vezetésére 
vállalkoztak. A kormány az egyetemi laboratóriumokat és a különféle gyűjte
ményeket készségesen bocsátotta rendelkezésre. Az első tanfolyam 1889. 
szept. hó 23-tól ugyazon év okt. 7-ig tartatott a következő programmal:

1. A tanítási eljárás lélektani alapelvei. 2. Iskolai egészségtan- 3. Válo
gatott fejezetek a physikai-földrajz köréből. 4. Gyakorlatok és kisebb önálló 
dolgozatok a vegytani, physikai és növénytani laboratóriumban. 5. Ütmutatás 
iskolai kísérletek megtételére a physika, vegytan és növénytan köréből.
6. Költői művek, különösen a legújabb német költők műveinek interpretá
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lása az iskolában. Ezen első tanfolyamon 20 középiskolai és tanítóképezdei 
tanál- vett részt, mindenki egy vagy több tárgyat választhatott és minden 
tárgy vagy tárgycsoportért 15 márka honorarium járt. A hallgatók száma 
évről-évre növekedett és a programm is évenként bővíttetett.

Az 1889 és 90-ben Jenában tartott cursusok sikerei ezen egyetem 
modern nyelvészeti és irodalomtörténeti tanárait és docenseit is arra bírták 
hogy a francziából és az angolból évenként, több heti továbbképző tan
folyamokat tartsanak.

A porosz tanügyi kormány részéről 1891 óta évenként a következő 
egyetemeken tartatnak rövidebb-hosszabb szünidei cursusok: Berlinben és 
Göttingában természettudományokból; Berlinben és Bonban archaeologiából; 
legújabban Berlinben, Greifswald és Majna melletti Frankfurtban modern 
nyelvekből. Továbbá 1894-ben arehaeologiai cursusok rendeztettek be a 
bajor, a hesseni és az ausztriai tanügyi kormányok részéről is. A berlini 
természettudományi szünidei cursus berendezése a következő : A tanfolyam 
vezetője rendesen középiskolai igazgató, a ki a programmot az egyes tárgyak 
előadóival megállapítja és azt, a ministeriumban történt jóváhagyás után, a 
tanügyi hatóságok és a lapok útján még elég jókor közzéteszi. A programm 
keresztülvitele a következők körül csoportosul:

1. Tartatnak úgynevezett szakelőadások, a melyekben egyes szakmák 
kiváló képviselői valamely tudományág legújabb vívmányait kísérletekkel és 
más szemléltető eszközökkel mutatják be. Minden ilyen előadási cyclus 
tiszta, teljes képet nyújt az illető tudományos kérdés fejlődéséről és ismere
teink jelenlegi álláspontjáról az illető kérdés fölött és rendesen azon irányt 
jelzi, a melyben a tudományos kutatások e körben tovább terjednek.

Ezen szakelőadások megtartásánál azon szempont is fontos, hogy 
az egyik évben a physika köréből, a következő évben a vegytan, ásványtan és 
geológia köréből és egy harmadik évben az állattan és növénytan köréből 
tartanak egy-egy hosszabb előadási cyclust. E mellett minden évben a ter
mészettudományok más ágaiból egyes rövidebb előadási cyclusok is tartatnak. 
A felolvasási rendszer ezen módja mellett lehetséges, hogy a résztvevő vala
mennyi előadáson jelen lehessen.

2. Tartatnak évenként úgynevezett módszertani előadások, még pedig 
itt is felváltva, az egyik évben a természettan tanítási köréből, a következő 
évben a vegytan és ásványtan tanítási köréből és a harmadik évben az 
állat- és növénytan tanítási köréből. Ezen előadásokat rendesen a cursus 
vezetője vagy más kiváló középiskolai tanár tartja. Ezen módszertani elő
adásokkal kapcsolatban történik újabb tanszerek bemutatása és megbeszélése, 
egyes újabb tankönyvek rövid ismertetése és jellemzése és néhány közép
iskolai gyűjtemény alapos megtekintése.

3. Iskolai kísérletek bemutatása a természettan, vegytan és természet
rajz egyes ágaiból. (Itt az előadó szóba hozza az úgynevezett tanulói gya
korlatokat is a természettan és természetrajz köréből.)

4. Egyes egyetemi gyűjtemények, laboratóriumok, különféle museumok 
és gyárak megtekintése.

5. Egyes kiadók által rendezett tankönyv- és tanszer-kiállításnak 
beható tanulmányozása.

Az 1894-ben Berlinben tartott cursus programmja ez volt:
1. Dr. Hubens: Újabb kísérletek az electrotechnika terén. 2. Dr. Lüpke: 

Válogatott fejezetek az eíectrochemia elméletéből és gyakorlatából. 3. Dr. Wir- 
chow: Csont és izomrendszerekről kísérletekkel. 4. Dr. Wahnschaffe: Az 
éjszaknémet sikföld keletkezése. 5. Dr. Klein : A jegeczek optikai tulajdonságai
ról, demonstratiókkal. 6. Dr. Potomé: A fossil növények főtypusairól.

A göttingai egyetemen a természettudományi cursus 12—14 napra 
terjed; a résztvevők száma 1894-ben 24 volt. Természettanból, mennyiség- 
tanból és növénytanból minden évben tartatnak rövidebb-hosszabb előadási
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cyclusok ; a földrajz, vegytan, mineralogia, és állattanból csak minden második 
évben. Az 1894-ben tartott cursus programmja ez volt:

1. Dr. Ricke és dr. Drude: Eló'adások és kísérletek a villamosság leg
újabb vívmányairól. (Hertz-féle kísérletek.) 2. Dr. K lein : Mennyiségtanból 
négy előadás. Az első kettő a mennyiségtani tanítás általános kérdéseire és 
a gyűjtemények bemutatására vonatkozott. A harmadik és negyedik előadás 
a kör négyszögesítésének lehetetlenségét tárgyalta a legújabb kutatások alapján 
(Hilbert. Hurwitz, Gordán). 3. Dr. Ehlers : Állattan, kísérletekkel. 4. Dr. Peter ; 
A növényország fejlődési törvényeinek rövid áttekintése. (Növénytani kirán
dulások, a növénytani museum és növénytani kert megtekintése és növény
tani taneszközök demonstratiója.) 6. Dr. Diebisch: Ásványtan, kísérletekkel 
az ásványtani intézetben. 6. Dr. Wallach: Két előadás a vegytan köréből 
tekintettel a tanítás szempontjára. 7. Dr. Behrendsen gymnasiumi tanár: 
Módszeres előadások, a) A gymnasialis tanítás egyes kérdéseinek megbeszé
lése. b) A villamosság áttekintése a gymnasiumi tanítás szempontjából, iskolai 
kísérleteken hemutatva.

Említést érdemel még az 1894-ben Majna melletti Frankfurtban tartott 
természettudományi szünidei cursus gazdag programmja, már azért is, mert 
ezen tanfolyam az ottani physikai társulat kezdeményezése alapján jött létre. 
A programm oly gazdag volt. hogy a résztvevők csak nagy erőmegfeszítés 
mellett dolgozhatták fel mindazt, a mi nekik ezen kilencz nap alatt nyujtatott. 
Itt is csak az előadásokat és az előadás tárgyait sorolhatjuk fel.

1. Dr. W. König: a) Újabb physikai demonstratiók különös tekintettel 
a Hertz-féle kísérletekre, b) Egyszerűbb physikai demonstratio-készülékek 
bemutatása és megbeszélése. 2. Dr. F. Rosenberger: A Newton-féle physika 
fejlődési történetének rövid vázlata, kísérletekkel. 3. Dr J. Epstein: a) Elec- 
trotechnikai felolvasások, b) Az electrotechnikai excursiók megbeszélése.
4. Dr. R. de Neu fiile: Felolvasások az újabb elméleti és gyakorlati vegytan 
különböző köreiből, kísérletekkel. Dr. J. Epstein és dr. F. de Neuville kap
csolatban az előadásokkal electrotechnikai és vegytani practicumokat is 
tartottak.

Felolvasása végén előadó kifejti, mennyire szükséges volna — tanügyi 
viszonyaink igényeihez képest — a budapesti és kolozsvári egyetemeken 
hasonló cursosokat berendezni, még pedig nemcsak a természettudományok 
egyes ágaiból és a modern nyelvekből, hanem az általános tanítástan alap
elveiből és a középiskolai tanítás más tantárgyaiból, sőt a kereskedelmi 
tudományok egyes szakmáiból is.

Végül előadó a szakosztálynak a következő indítványt ajánlja el
fogadás végett: Mondja ki a szakosztály ilyen cursusok berendezésének 
szükségességét és a magas kormány a választmány útján kéressék fel ilyen 
tanfolyamok megnyitására.

II.
A tanáregyesület II. szakosztálya február 18-án tartott ülést Müller 

József elnöklete alatt. Jelen voltak: Balog Mór, dr Веке Manó. Mauritz 
Rezső, dr. Molnár István, Rados Ignácz, Reif Jakab, Rajner Ferencz, 
Töreky Gábor.

Előadást tartott R eif Jakab, a szünidei tudományos (természettudo
mányi) tanfolyamokról Németországban. Előadásának rövid kivonatát a 
«Közlöny» mai száma hozza.

Az előadáshoz többen szólották hozzá. Balog Mór kifejti, hogy, noha 
nem tartja a saját erőnkből megvalósíthatónak az előadásban megpendített 
eszmét, a mozgalomnak mégis a tanárok köréből kell kiindulnia. Első sor
ban szükségeseknek tart tanfolyamokat a physika és chemia köréből, melyek
ben jelöltek és tanárok útmutatást nyerjenek demonstrativ kísérletek kivite
léhez. Még figyelmeztet arra is, hogy a tanítás eredményessége szempontjából
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olyannyira fontos chemiai és physikai iskolai gyakorlatok bevezetése nálunk 
is óhajtandó. Örvendetesnek tartja, hogy Németországban a tanfolyamok 
vezetői nagyrészt középiskolai tanárok. Mauritz Rezső kiemeli, hogy meny
nyire megkönnyítené az előadások megtarthatását, ha a tanáregyesületnek 
saját háza volna, melyben bizonyos számú vidéki résztvevő lakást kaphatna. 
Ez alkalomból is figyelmezteti az összes tanárokat összetartásra, hogy végre 
képesek legyünk a ház felépítésére alapot gyűjteni. Dr. Molnár István is 
szükségeseknek tartja a tanfolyamokat, melyeknek azonban csak úgy jósol
hat sikert, ha az eszmét a tanügyi kormány teszi magáévá.

A szakosztály a választmánynak határozatképen elő fogja terjeszteni, 
hogy nálunk is szükségesnek tartja ilyen a viszonyainkhoz alkalmazkodó 
szünidei előadások megtartását. Felkérendőnek tartja a magas kormányt, 
hogy ezeknek az előadásoknak megtartását tegye lehetségessé, az egyesület 
pedig a maga részéről nyilvánítsa ki, hogy a mennyire erejéből telik, kész
séges közreműködését biztosítja. Bados Ignácz, jegyző.

V E G Y E S E K .
Az új államtitkár. A hivatalos lap a hét folyamán közölte a vallás- 

és közoktatásügyi államtitkár kinevezését. Zsilinszky Mihály neve egyaránt 
ismeretes a politikai, megyei, társadalmi és irodalmi élet terén. Ama kipróbált 
szellemi harczosok sorából való, a kik nemes becsvágygyal szentelték életüket 
s munkás erejöket a nemzeti cultura szolgálatának. Mint a szarvasi gymnasium 
tanára kezdte a szolgálatot, majd 187ö-ben képviselővé választatott s később 
Csongrád-, majd Zólyomraegye főispánjává lett. Az irodalom terén mint 
történetíró aratott kiváló sikereket, melyekért 1878-ban az akadémia is 
levelező taggá választotta. Főbb munkái: «Linczi béke», «A régi magyar 
országgyűlések vallásügyi tárgyalásai», «Egy forradalmi zsinat», és a leg
újabb: «Széchenyi István és a nemzetiségi kérdés». Munkás részt vett 
évek során át az ág. ev. egyházi élet terén is; s egyik alapítója, majd tit
kára volt a hazafias tót közművelődési egyletnek, melynek az a czélja, hogy 
hazafias olvasmányokkal lássa el a tót népet. De bár eddig többféle állást 
töltött be s több téren igyekezett használni a magyar közügynek, — mint 
államtitkári beköszöntőjében mondta — mindig a magyar közművelődés 
szolgálatában állott s a közoktatás ügyével való foglalkozás első eszménye 
volt. Most. hogy ehhez visszatérhetnie megadatott olyan magas állásban, a hol 
eszményeit meg is valósíthatja: részünkről szives örömmel üdvözöljük őt, 
mint olyan férfiút is, kinek pályája a középiskolai tanárság szerény állásából 
indult ki, a ki tehát nemcsak ismeri, de bizonyára méltányolni is fogja 
a magyar tanárság küzdelmeit és munkáját. Meg vagyunk győződve, hogy 
nemcsak a tudás erejével, hanem a s z ív  melegével is fogja gondozni iskola 
és tanárság bajait, szükségeit egyaránt!

Végleges megerősítés. Horváth Rezső soproni áll. f. r. r. t. (febr. 21. 
5751. sz.)

Áthelyezés. Dr. Tiirr Lajos pozsonyi áll. f. r. r. t. ugyanezen minő
ségében a nagyváradi állami főreáliskolához.

Minister! köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kiss 
János csanádmegyei áldozárnak azon áldozatkészségéért, melylyel a szegedi 
kath. főgymnasiumban szegény tanulók részére a múlt és a jelen iskolai év
ben 300—800 koronát adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.
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Tanácstagok iskolalátogatókul. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister az orsz. közoktatási tanács szabályzatának 7. §-a alapján a közép
iskolákhoz az 1894/95. tanévi hatálylyal következő tanácstagokat küldötte ki 
iskolalátogatókul:

1. Dr. Ferenczy József titkárt és tanácstagot a kecskeméti áll. főreál
iskolához és kath. főgymnasiumhoz, különösen a nyelvi és irodalmi tanításra 
való tekintettel.

2. Dr. Fináczy Ernő előadót és tanácstagot a rózsahegyi kath. főgym
nasiumhoz, különösen a nyelvi és irodalmi tanítás megfigyelése végett.

3. Dr. Csengeri János tanácstagot az ungvári kir. főgymnasiumhoz, 
különösen a nyelvi és irodalmi tanítás megfigyelése végett.

4. Dr. Demeczky Mihály tanácstagot a verseczi áll. fó'reáliskolához, 
különösen a mathematikai és physikai tanítás megfigyelése végett.

5. Fölser István tanácstagot a győri és pozsonyi áll. főreáliskolákhoz, 
különösen az ábrázoló-geometria tanításának megfigyelése végett.

6. Dr. Kármán Mór tanácstagot a soproni áll. főreáliskolához és az 
ottani Lahne-féle gymnasiumhoz.

7. Paszlavszlcy József tanácstagot a keszthelyi, nagykanizsai s veszp
rémi kath. főgymnasiumokhoz, különösen a természetrajzi tanítás meg
figyelése végett.

A miskolczi főgymnasium új épülete. A miskolczi ev. ref. főgymnasium 
az állammal legközelebb kötött szerződés értelmében új épületet emel. Mint 
írják, e czélra a mostani püspöki lak telkét szemelték ki, püspöki lakásul 
pedig a gymnasiumi épületet akarják átalakítani.

A kolozsvári ref. theol. facultás megnyitását tudvalevőleg már a jövő 
tanévre tervezik. Gondoskodtak már az első öt tanszék betöltéséről is. Már 
megtörténtek a meghívások is. E szerint dékán és az ó- és újszövetségi 
irodalomtörténet meg biblica-theologia tanára Kenessey Béla, a budapesti 
ref. theol. academia tanára lesz, 2600 frt fizetéssel s szabad lakással. A 
másik négy tanszék közül az elsőre már régebben dr. Kecskeméty Istvánt 
hívták meg. A practica theologia tanára Molnár Albert ; a dogmatica tanára 
Nagy Károly nagyenyedi ref. lelkész s akad. magántanár lesz; az egyház
történelmi tanszékre pedig Pokoly József geszti papot, a Tisza Kálmán fiai
nak volt nevelőjét hívták meg. Lakáson kívül a két előbbeni tanszékkel 
2000 frt, a két utóbbival 1500 frt fizetés és négy Ízben 200 frtos quinquen
nium jár.

Kérelem a főigazgatókhoz Azon felszólítással, hogy a jelentkező ön
képző köröknek a postadíj megfizetése mellett megküldjük a M. Kárpátegyesület 
«Turistaságunk» czímű kiadványát, nem értük el a czélt. Ezen sorokkal 
tehát most a ngos főigazgató urakhoz fordulok, azon kéréssel, hogy tudassák 
velem: hány önképző kör van a felügyeletük alatt álló középiskolákban, 
hogy ugyanannyi példányban megküldhessem kiosztás végett a fent nevezett 
tanulságos értekezést. Igló, 1895. febr. 28. Köri Imre.

Halálozás. A pozsonyi állami főreáliskola tanári testületé mély fájda
lommal jelenti, hogy szeretett kartársa Lucich Géza, állami főreáliskolai 
rendes tanár, az országos közegészségügyi tanács rendkívüli tagja, a pozsonyi 
állami vegykisérleti állomás vezetője, városi képviselő, a modorí állami tanító
képző-intézet igazgatótanácsának tagja stb., f. é. február 25-én, életének 60-ik 
és tanárságának 27-ik évében, hosszas szenvedés után jobb létre szenderült. 
Legyen áldott emlékezete!
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Szerkesztői üzenet. A kassai kör és a budapesti I. szakosztály tudó
sítása elkésve érkezett és csak a jövő számban közölhető. Általában kérem 
tisztelt munkatársainkat, hogy a sürgős hosszabb közleményeket szerda 
estéig juttassák kezemhez, mert csütörtök este az egész lap ki van szedve, 
s legfolebb az utolsó oldalon áll nehány sor rendelkezésre. Ez alkalommal 
tudatom a tisztelt collegákkal, hogy czikkekkel legalább is két hónapra el 
vagyok látva, tehát a legközelebb beküldendő czikkek, hacsak nem rend
kívül actualisak és természetüknél fogva sürgős közlést követelnek, való
színűleg csak májusban közölhetők. Kivételt kell tennem a körökben és a 
szakosztályokban felolvasott dolgozatokkal, melyek rendszerint azonnal, 
mihelyt lehet, közöltetnek. Ez a legkevesebb, a mivel a Közlöny a köröknek 
s az egyesületi életnek tartozik. De mindig szívesen veszek könyvismerteté
seket s egyéb rövid közleményeket. A  szerkesztő.

Tartalom : A tanárképzés reformja. Dr. Zlinszky Aladártól. — A szabadkézi 
rajzoktatás az ezredéves kiállításon. (Vége.) Buby Miroszlávtól. — Köz- 
oktatásügy. — Egyesületi élet. — Vegyeseit. — Szerkesztői üzenet. — 
Hirdetések.

H I R D E T É S E K .

A tek. tanár urak szives figyelmébe ajánljuk
DEM E K Á R O LY  k övetk ező  k ö n y v e it :

Magyar nyelvtan mondattani alapon. Approbálva van a középiskolák, polgári 
fiúiskolák, polgári és felsőbb leányiskolák I—II. osztálya számára. 
112 oldal. Ára 60 kr.

Rendszeres magyar nyelvtan és a hangsúlyos verselés. Approbálva van a 
közép- és polgári iskolák III. osztálya részére. 92 oldal. Ára 60 kr.

Irálytan és az időmértékes verselés. Approbálva van a polgári iskolák IV. osz
tálya számára. Az olvasmányokkal együtt 182 oldal. Ára 90 kr.

*

A mélyen tisztelt tanár urak jól ismerik már a szerzőnek azon törekvését, 
hogy könyveiben nem enged tért a tudományos nyelvészkedésnek, hanem 
azon határok közt marad, melyeken belül a nyelvtanítás gyakorlati értékű 
és a tanulóra nézve valóban képző lehet. A szerzőnek ezen törekvését s 
erre vonatkozó újításait tanári körök és tekintélyes szakértő bírálók egy
aránt tetszéssel és elismeréssel fogadták. Az anyag gondos megválogatása 
tette lehetővé azt is, hogy a könyvek aránylag oly rövidek, melyekhez 

hasonló a magyar tankönyvirodalomban nem található.
i№~ Kívánatra szívesen szolgálunk mutatvány-példánynyal.

bampel Róbert
(W odiáner F. és Fiai)

császári és királyi udvari könyvkereskedése 
BUDAPESTEN,

(a n d r á s s v - ú t  21. szá m ).
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A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv- 
kereskedésben kapható:

GÖRÖG FÖ L D Ö N .
Emlékkönyv a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmánytítjáról.

A vallás- és közoktatási magyar királyi ministerium megbizásából
szerkesztették

dr. Csengeri János és dr. Pasteiner Gyula.
— 4 4  k é p p e l .  —

Á r a  f ű z v e  2 f o r i n t  8 0  k r a j c z á r .

1893 nyarán 31 középiskolai tanár indult útra, hogy a közoktatási minister 
megbizásából és költségén közvetlen szemléló'dés útján ismerjék meg.Görög- 
ország classikus földjét. A minister abból a nagyon helyes fölfogásból indult 
ki emez elhatározásában, hogy azok, kik ifjainknak egész éven át beszelnek 
Hellasról, igazi közvetlenséggel ezt csak úgy tehetik, ha maguk.is kpzvetlen 
benyomásokat szerezhettek Görögországban, ha maguk is láttak, azt, a mit 
az ifjúságnak oly körülményesen leírnak. A lent járt professorok'emp kirán
dulásának eredményeit nyújtja az a díszes kötet, mely ma jelent meg a 
Franklin-Társulat kiadásában, s melyben 18 tanár számol be érdekesen, 
közvetlen megfigyelés alapján. Ez az eredetiség úgy a szövegben, mint a 
képekben adja meg a könyvnek igazi becsét, mert nem százszor elmondott 
phrasisok és régen ismert tankönyvekből vett ábrázolatok halmazát adja. 
hanem a helyszínén szerzett benyomások és felvételek bemutatását nyújtja. 
A classikus föld sok barátja, a magasabb osztályok tanuló ifjúsága érdekkel 

fogja forgatni ezt a díszes beszámolóját a magyar professoroknak.
Tartalma: Előszó. — Trieszttől Athénig. Latkóczy Mihálytól. — Korfu és az 
Ión szigetek. Gross Gyulától. — Olympia múltja és jelene. Kárpáthi Kelementől. 
— Hera és Zeus temploma Olympiában. Horváth Balázstól. — Az athéni 
akropolis. Bódiss Jusztintól. — A propylaionok és Parthenon Athena temploma. 
Hollósy Ruperttől. — Nike Apteros temploma és az Erechtheion. Váradi 
Károlytól. — Dionysos színháza. Dóczy Imrétől. — Athén városában. Cserép 
Józseftől. — Salamis. Samu Ferencztől. — Eleusis. Buzássy Ábeltől. — 
Tiryns, Mykene. Récsey Viktortól. — A mai görögség. Erdélyi Károlytól. — 
Gazdasági élet Görögországban. Molnár Istvántól. — Athéntől Konstanti- 

nápolyig. Gergye Lenárdtól.

I R O D A L M I  D O L G O Z A T O K .
Tartalma: Régibb magyar írók csarnoka. I. Zágoni Mikes Kelemen. II. Kár
mán József. — Thackeray Makepeace Vilmos. — Humorista-e Thackeray ? — 
Magyar költők szerelme. — Burns, a pajkos. — Gyulai Pál költeményei. — 
A délibábok hőse. — Tolnai elbeszélései. — A czinkotai kántor ángol vál
tozata. — Az aradi nap. — Kossuth Lajos 90-ik születésnapja. — Kossuth 
Lajos meghalt. — Az ember fejlődése. — Nekrológok. I. Arany János. 

II. Greguss Ágost. — Aristophanesről. — Jegyzés, Kármán J. halála.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. k é r. E rz sé b e t-k ö rú t 9—11. AlexanderBernát V. kér. á llam i fő reá lisk o la .

A TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.

(Folytatás.)

A tulajdonképeni tanárképzés terén tehát az egyetemi tanár
képző és az internatus még mindig nyílt követelményként szerepeltek 
és hiányuk év év után érezhetőbbé vált. Ez indította a középiskolai 
tanáregyletet is arra, hogy midőn az egyetem és a kormány a kérdéssel 
mint actualissal többé nem foglalkozott, maga mozdítsa elő ébren
tartását. Két nagygyűlésén tárgyalta: 1886-ban, mikor Pirchala Imre 
volt az előadója és 1891-ben, mikor Kármán Mór indított meg 
érdekében nagyszabású vitát. A két rendkívül tartalmas előadás és a 
becses eszmecsere fővonásaiban hasonló eredményre vezetett. A közép
iskolai tanárvilág véleménye körülbelül megegyezett saját képezteté- 
sére nézve. A vita eredménye javarészt megvan abban a négy pont
ban, melyet a tanárgyülés most négy éve egyhangúlag magáévá tett. 
Ezek a következők :

I. A tanárképzés egyetemi feladat és pedig a philosophiai karra 
tartozik, külön tanintézet felállít®a"felesleges, sőt ártalmas is lehet.

II. A tanárképzés érdekében a philosophiai előadások akként 
szervezendők, hogy a hallgató a tanárvizsgálat követelményeire készül
hessen ; azonfelül minden tanulmányszakban a személyes ügyességet 
biztosító gyakorlatok is kapcsoltassanak az előadásokhoz.

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.

Azóta három esztendőn keresztül pihent az ügy. Mindnyájunk 
emlékében vannak még a közelmúlt szomorú eseményei. Majdnem azt 
kezdtük hinni, hogy túlságosan is képzettek vagyunk, legalább ahhoz

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 61
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a méltánylathoz képest, a melyben munkánk részesül. A tanárszükség, 
ez az immár fenyegető baj is onnan eredt, hogy a követelmények 
felfokoztattak a nélkül, hogy megfelelő recompensatio já r t volna értük 
magán a tanári pályán. Senkisem bolygatta tehát a tanárképzés ügyét. 
Hiszen még maga a gyakorló iskola, mely a tanárképzés terén addig 
legtöbbet tett, sem bírta az utóbbi évek alatt hivatását jelöltek hiá
nyában betölteni!

E körülmények s általában közoktatásügyünk igaz bajainak fel
ismerése volt a rugója Eötvös báró két nevezetes intézkedésének a 
múlt év végén. Az egyik inkább a már kész, sőt sikeresen működött 
tanároknak, a másik az egyetemi tanárjelölteknek szól. A  tudomá
nyos ösztöndíjak, vagy inkább helyettesítő tanárok intézménye ez, meg 
az internatus közel kilátásba helyezett felállítása. Mindkettőt öröm
mel üdvözöltük; régi óhajtásunk ment teljesedésbe velük.

A reformok e reményteli hangulatában egész természetesen 
újulnak meg régibb kívánalmaink az egyetemi tanárképzés átalakítását 
illetőleg is. A mint a tanáregyletben közös egyetértéssel két ízben is 
kifejtettük, azt szeretnők, ha az egyetem minél inkább feladatának 
tekintené a tanárképzést s nem riadna vissza olynemű reformok léte
sítésétől, melyek ezt a czélt sikeresen szolgálják. Többször hallottuk, 
most legutóbb Beöthy Zsolt hangoztatta,* az egyetemi tanárok aggo
dalmait e nemű reformokra nézve. Féltik az egyetemi tanár tudós 
méltóságát, az egyetemnek, mint tisztán tudományos intézetnek jellegét. 
Azt jobbára elismerik, hogy az egyetem nem tesz minden tekintetben 
eleget a tanárképzés követelményeinek, nevezetesen hiányoznak oly- 
nemü előadások, melyek az egyes szaktárgyaknak egész körét felölel
nék, nem történik gondoskodás, hogy négy egyetemi év alatt egy-egy 
tárgynak minden fontosabb része előadatnék, kevés gond van a gya
korlatokra s végre épenséggel nem adatnak útmutatások az egyes 
szakok didaktikai feldolgozására nézve. Ha azonban e követelmények
nek elég tétetnék s az egyetem „iskolás módon“ szerveztetnék, ez 
nagyobb kárával járna a tudománynak, mint a mennyit használna a 
tanárképzésnek. Mert a tárgykörök ilynemű kibővítése a tanárt tudo
mányos búvárlataiban megkötné, hisz tudjuk, hogy a tudományok 
folytonos megoszlásban vannak saját körükön belül is, másrészt pedig 
szükséges, hogy a tanár azzal a munkával is megismertesse tanítvá
nyait, a melylyel az eredményekhez jutott.

A bajon többféleképen törekedtek segíteni. A közoktatási tanács 
és a tanáregylet az egyetemi előadásoknak a tanárképzőintézet kere
tébe illesztése mellett harczoltak, az egyetemi tanács először a semi- 
nariumokkal vélte a kérdést megoldhatni, legutóbb Beöthy a tanár- 
képzö-cursusok indítványával lépett fel, mintegy áthidalni igyekezvén 
az ellentéteket. E szerint az egyetemi előadások a régiben maradná-

* Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. T. E. K; 1894 9. f.
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nak s mellettük a jelöltek heti egy-két órás cursusokban dolgoznák 
fel sajátképeni szaktárgyaikat, közlő tanítás keretében: az egész 
magyar és egyetemes történelmet, az egész magyar nyelvtudományt és 
irodalmat, a classica-philologiának minden fontosabb ágát és tárgyát, 
az egész geographiát s. í. t. I tt nyernék aztán a didaktikus útmuta
tásokat is. Heinrich Gusztáv ellenben a tanárképzést, mint ilyet, 
megfelelő gyakorló iskolákba utalná.

Áttanulmányoztam azt az egész nagyértékü vitát, melyet e kér
dés sajtóban és egyletekben felkeltett s saját egyetemi és tanári pályám- 
beli tapasztalataimmal egybevetve, hadd mondjak el nehány észrevételt 
magam is.

Először is én azt a sokszor hangoztatott ellentétet tudomány 
és tanárképzés közt, sehogysem bírom oly döntő nagynak látni, hogy 
a kettő egymással ki se lenne egyeztethető. Hiszen a tanár, a közép
iskolai tanár, tudós i s ; csak az nyújthat igazán nemes és életrevaló 
ismereteket tanítványainak, a ki ez ismeretek értékét a tudomány 
szempontjából tudja megítélni. Másrészt épen nálunk tudósaink egy 
tekintélyes része középiskolai tanár is, együtt és egyszerre készült 
mindkettőnek. Ha az egyetemnek hiányai vannak a tanárképzés dolgá
ban, tudomány dolgában is többé-kevésbbé fönnállanak azok.

Ebből kifolyólag nem bírom elgondolni, miért ne rendezhetné 
az egyetem előadásait akként, hogy egy-egy szaktárgy egész köre elő- 
adassék, s hogy bizonyos időközökben minden fontosabb része külön 
is tárgyaltassék. Én azt hiszem az, hogy például a magyar irodalom- 
történet a maga egészében a magyar tudomány-egyetemen nem adatik 
elő, vagy hogy a classica-philologia egyes részei sohasem tárgyaltainak, 
nem is a tanárképzésre való tekintettel, egyenesen magának az egyetem
nek egyik nagy hiánya. A tudományos anyaggyűjtés, a módszeres fel
dolgozás a tudománynak csak egyes kisebb részein volnának meg
ismertethetek ? Nem ép oly fontos-e, sőt fontosabb, a nagy anyagokkal 
való módszeres elbánás tanítása ? Ha például az irodalomtörténet 
körében az illető tanár megismertetné egy Bernhardy, Nisard vagy 
Taine módszeres eljárását az általuk a maguk egészében feldolgozott 
irodalmak történetében s aztán megmutatná miként fogja föl ő, miként 
dolgozza fel hasonló vagy más eredeti módszerrel pl. a magyar irodalom- 
történetnek egész anyagát ? Már maga az, hogy mely korokat, mely 
műveket tart az egésznek szempontjából fontosnak, nagy tudományos 
okulást rejtene magában, azonkívül, hogy az irodalmi jelenségek 
egységes felfogása, rendszeres keretbe illesztése csak így lenne lehet
séges. Vagy ha a classicus philologus megismertetné a classica-philo
logiának Német- és Francziaországban dívó különböző módszerét, s 
feldolgozná valamelyikkel pl. a római irodalomtörténet egészét? Így 
jutnánk el s csakis így juthatnánk el az egyes irodalmaknak mintegy a 
philosophiájához. És ez így van minden tárgyban, a tárgyak egész 
körében. Ez nem compendiumszerű eljárás lenne, melytől mind tudo-

31*
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Hiányosságunk, mind tanárképzésünk, de még középiskoláink is bár 
minél messzebb maradnának !

E mellett még mindig maradna idő specialis búvárkodásokra, -— 
mert e nagy elméleti előadások külföldön sem igen vesznek heti négy 
óránál többet igénybe * —  a melyekben az ilető egyetemi tanár egyéni 
hajlamának azután többet áldozhatna. Minden esetre meg lenne így 
a keret, melybe e specialis stúdiumok, mint nagy egységbe bele lenné
nek illeszthetők. És ez nagy tudományos haszon lenne.

Egész a betegségig fejlődik már-már a specializálás tudományos 
irodalmunkban is. Termékei jobbára csupa monographiák vagy com- 
pendiumok. Nagy, tudományos, összefoglaló munkák írására szinte vál
lalkozni sem merünk, specialisták csoportja áll össze, hogy egyet-egyet 
létrehozzon. Pedig bármily tökéletesek ily munkákban az egyes rész
letek, hiányzik épen a legértékesebb : a tudományos fölfogás egysége. 
Valóban nem ez az útja, hogy eljusson a magyar agy is egyszer az 
emberi tudásnak oly összefoglaló mély áttekintésére, mint a milyet, — 
hogy Hegel vagy Comte Ágost szédítő magaslatára ne is pillantsak — 
csak egy középszerű philosophus is nyújt a maga rendszerében. Jól 
tudom, hogy az egyes tudományok nemcsak számban szaporodtak meg 
napjainkban, hanem saját körükön belül is fölaprózódtak, de annál 
inkább ügyelnünk kell, hogy el ne veszítsük, illetőleg mi magyarok 
megszerezzük az összetartó fonalat, mely az egészet egy nagy egy
séggé köti össze. Ne csak az egyes részeket dolgozzuk ki, szervezzük 
a rendszert, melyben helyüket megtalálják, melyhez igazodnak, először 
az egyes tudományokban, azután a tudományok egészében. A modern 
philosophia épen ebben találta meg föladatát és létjogát a tudomány 
vezető nemzeteinek körében. Igaz, a magyar tudomány gyermekkorát 
éli. A magyar tudós előtt nem já rt századok tudományos munkássága, 
ha épületet akar emelni, a kőhordáson és vakoláson kell kezdenie, 
de nem kell-e egyengetni az utat, táplálni a fölfogást, éleszteni a  
szükségérzetet ez irányban, s nem legméltóbb tiszte-e ez a tudományok 
egyetemének ?

Azt sem tartanám, egyenesen a tudomány szempontjából, káros
nak, hogy az egyetem tekintettel legyen tanrendjében az iskola szük
ségeire. Hogy például négy év alatt mindazon írók vagy mindazon főbb 
korok tüzetesen tárgyaltassanak, a melyek a középiskolában szerepel
nek. Hiszen a paedagogiai kiszemelés a tudomány szempontjaival

* így pl. a berlini egyetem tavalyi tanrendjében: Allgemeine Ge
schichte der Philosophie-t 4-en adtak elő, Zeller és Dilthey heti 5, Paulsen 
és Ebbinghaus heti 4 órában, Curtius: Geschichte der bildenden Künste 
der Griechen und Römer 4 óra, Frey: Kunst und Kultur des deutschen 
Volkes von den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit, Roediger: Ueberblick über 
die deutsche Philologie, Hübner: Römische Literaturgeschichte, Kirchhoff: 
Griechische Staatsalterthümer, Diels: Griechische Religionsgeschichte und 
Mythologie mind heti 4 órában.
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teljesen összevág; épen az egyes tudományok legértékesebb, mert 
alapvető elemeit vettük fel a középiskolába, —  természetesen a magunk 
módja szerint —  s ha egy egyetem tanrendjéből épen ez alapvető stúdiu
mok, —  melyekhez aztán más részről a didaktikus útmutatások fűződ
hetnének, —  hosszabb időn át hiányoznak, vagy kevéssé szerepelnek, 
az ép oly kára a tudománynak, a közműveltségnek mint a tanár
képzésnek. (Folytatása következik

(Pozsony.) Dr. Zlinszky Aladár.

EGYESÜLETI ÉLET.
A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA ÜGYÉBEN.

Tisztelt tagtársak 1
Középiskolai tanterveink közül a gymnasiumi 1879, tehát 16 év óta 

van érvényben (1883-ban csak csekély módosításokon ment keresztül), a 
reáliskolai 1884-ben adatott ki. Ez idő alatt behatóbban figyelhettük meg e 
tantervek sajátosságait, hatását, kivihetőségét; tapasztalhattuk, hol mutatkozik 
szüksége annak, hogy akár fontosabb alapelvekre, akár egyes részletekre 
nézve újabb eszmecserét indítsunk, esetleges revisio előkészítésére.

Mellőzve itt a szakirodalomban lassan összegyülemlett anyagot, csak 
egynéhány oly pontot akarunk említeni, melyek körül mind erősebb mozgalmak 
keletkeztek. Mind az érettségi biztosok értekezletén, mind az egységes közép
iskola ügyében tartott értekezleteken jóformán egyhangúlag constatálták, 
hogy tanterveinkben a nemzeti elem, a nemzeti irány eró'sbítésre szorul. 
Hasonlókép széles körökben él az a meggyőződés, hogy a görögpótló-tanterv 
is módosítást követel. A zsúfolt osztályok tanárai pedig mindinkább érzik, 
hogy a tanterv minimális követeléseit ily osztályokban, ha eredményt aka
runk elérni, le kell szállítani. Mindezeknél fogva egyesületünk választmánya 
elhatározta (1. Közlöny ez évi 20. sz. 387—389. 1.), hogy az egyesület körei
hez, a budapesti szakosztályokhoz s a Közlöny útján az intézetek tanár
testületeihez azzal a kérelemmel fordul, tegyék vizsgálat tárgyává azt a kérdést, 
mely tanulságok vonhatók le a tantervekre nézve a tantervek keresztülvitele 
alkalmával tett tapasztalatokból. Sürgősen kérjük őket azonban, hogy ha ez 
általános és nagyon széles körű kérdés tanulmányozására hosszabb tanács
kozási idó't tartanának szükségesnek, egyelőre, a mennyiben ez így külön lehet
séges, főleg a következő kérdéseket tegyék tanácskozásuk tárgyává:

a) hogy a nagy számmal lévő zsúfolt osztályokban a tananyag 
könnyebben és nagyobb sikerrel elvégezhető legyen, mit lehetne a tanterv
ből e czélra elhagyni vagy változtatni, V) mi módon lehetne az oktatásban 
a nemzeti elemnek nagyobb tért juttatni a tanulók újabb megterhelése nél
kül, c) a görögpótló tanfolyamon, a mely ellen már több kifogást emeltek 
(pl. Közlöny 1893/94. 528. 1. és a kassai kör tudósítása a Közlöny ezen 
(23.) számában), milyen változtatások volnának kívánatosak most, miután 
már egy teljes 4 éves cyclus tapasztalatai állnak rendelkezésre.

Kérjük t. collegáinkat, szíveskedjenek főleg e tételeket tárgyalásra 
kitűzni, megvitatni (talán czélszerű volna az egyes tantárgyakat szakok 
szerint felosztani) és tárgyalásuk eredményét f. évi April 30-ig и Közlöny 
szerkesztőségének beküldeni. Mondanunk sem kell, hogy az egyesület Közlönye 
úgy a tárgyalásokra, mint általában a kitűzött tételek megvitatására nyitva áll.

Kelt Budapesten, azOrsz. Középisk. Tanáregyesület 1895. február 11-iki 
választmányi üléséből.

Dr. Beöthy Zsolt, elnök. Dr. Szigetvári Iván, főtitkár,
VII., István-tér 1.
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A budapesti első szakosztályból.
— Szemléltetés és nemzeti genius. —

Az első szakosztály február 25-iki ülésén Varga Ottó beszélt arról 
az összefüggésről, melynek az iskolai szemléltetés és a nemzeti genius között 
lennie kellene, de nincs meg. Ezt a nemzeti geniust már jó ideje lámpással 
keresik hírlapi czikkekben, felolvasásokban, egyesületekben; de mind ez 
ideig a nagy keresésnek nincs nagy látszatja. A Varga Ottó lámpása, azt 
hiszszük, jó helyre világított. Felolvasását nem dicsérjük: lapunk közölni 
fogja ; szóljon magáért.

Utólag értesülünk arról, hogy ministeriumunk ugyanez irányban már 
megtette a kezdő lépéseket. Azt hiszszük, mi sem biztosíthatja inkább ez 
üdvös kezdeményezés sikerét, mint ha az érdeklődő szakembereknek mennél 
szélesebb köre hozzászólhat a döntő fontosságú részletkérdésekhez. Erre 
pedig megvolna az alkalom, ha egyesületünk választmánya vehetné kezébe 
a dolgot. így aztán remélhetnők, hogy a millennium után nemsokára már 
nemcsak külföldi készítményeken s nem kizárólag a külföldet szemléltethet
jük iskoláinkban ; — s így nem szorulunk többé tanítványaink részéről arra 
a gyöngéd figyelmeztetésre, hogy : «Nyelvében él a nemzet».

Jegyzőkönyv a budapesti L (nyelvészet-történeti) szakosztálynak 1895. február
25-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök : dr. Beöthy Zsolt. Jegyző : Fest Aladár.
Jelen voltak : dr. Alexander Bernát, Balog Mór, Beme László, 

dr. Gerecze Péter, Bados Ignácz, Bajner Ferencz, B eif Jakab, Szerémi Alajos, 
Tyrnauer Károly.

Varga Ottó felolvasó, mint a szakosztály elnöke, dr. Beöthy Zsoltot 
kéri fel az ülésen való elnöklésre. Ezután megtartja felolvasását: i-Valami 
a szemléltetésről s a nemzeti geniusról».

Felolvasása végén fölkéri a szakosztályt, mondja ki :
1. Hogy iskolai szemléltetésünk nemzeti tekintetben fölöttébb hiányos 

és saját hátrányunkra hamis fogalmakat keltő;
2. hogy e részben a mai állapot tarthatatlan, s azért sürgősen kívá

natos volna a szemléltető eszközöknek a felolvasásban kijelölt irányokban 
való kiegészítése, pótlása és kivált nemzeti irányban való újjáalkotása.

Végül a szakosztály belátására bízza, mit vél ez irányban a saját 
teendőjének.

A szakosztály egyhangúlag, általános tetszéssel elfogadja az előadó 
eszmemenetét és conclusióját.

Az ezután következő eszmecsere leginkább a körül forog, hogy a 
szakosztály maga mit tehetne a felolvasó által fölvetett eszmék megvalósítása 
érdekében. — Hozzászólnak :

Dr. Beöthy Zsolt: A dolog rendes útja ez volna : a szakosztály fel
szólítja a választmányt, tegyen lépéseket a magas ministeriumnál arra nézve, 
hogy az a maga aegise alatt magyar tárgyú és magyar készítményű szem
léltető képekből az iskolák számára egy lehetőleg teljes gyűjteményt készít
tessen.

Dr. Gerecze Péter: Azt hiszi, hogy mielőtt a ministeriumot ilyen 
gyűjtemény kiadására fölkérnők, szükséges volna az anyagot rendezni, össze
gyűjteni s részleteiben is megállapítani; csak teljesen kész programmal 
kellene azután előállani.

Bajner Ferencz: Annyival is inkább örül a felolvasásnak, mert telje
sen megfelel annak az intentiónak, mely a választmány múltkori batároza-
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Iában kifejezésre jutott: hogy t. i. a szakosztályok jelöljék ki azokat a 
módokat, a melyekkel a nemzeti szempontot a tanításban nagyobb érvényre 
lehetne juttatni. Részéről kiváló súlyt helyezne az ethnographiai szemlél
tetésre is.

Dr. Alexander Bernát: Legfontosabbnak tartja első sorban Magyar- 
ország földrajzi szemléltetését alkalmas tájképekkel és ethnographiai képek
kel ; szükségeseknek tartja a magyar történetet illustráló képeket is. A 
ministeriumtól csak azt kérjük, indítsa meg az erre vonatkozó tárgyalásokat.

Fest Aladár: Semmikép sincs azon a véleményen, hogy a ministerium 
előtt csak részletes programmal jelenjünk meg. A legfelsőbb tanhatóságnak 
már előre informálva kell lennie arról, mit akarunk. A siker főfeltétele, 
hogy a ministeriumnak már eleve ingereutiája legyen az előkészítő munká
latokba. A választmány kérje föl a ministeriumot általánosságban ily szem
léltető gyűjtemény kiadására, s ha ehhez megnyerte az elvi hozzájárulást, 
akkor ajánlja föl közreműködését a részletekben.

Többek hozzászólása s az előadó zárszava után az elnök határozatkép 
kimondja :

A szakosztály fölkéri a választmányt, kérje ki a ministerium elvi 
hozzájárulását egy hazai szemléltető képgyűjtemény államköltségen való 
kiadásához, s ajánlja fel az egyesület közreműködését a részletes programm 
elkészítéséhez. Fest Aladár, a szakosztály jegyzője.

A kassai kör.
— A görög-pótló tantervről. —

A kassai tanári kör febr. 24-én tartotta első felolvasó ülését dr. Gerevich 
Emil elnöklete alatt. A gyűlésen, melyen a kör tagjai nagy számmal jelentek 
meg. először dr. Horváth Balázs főgymn. tanár olvasta fel értekezését: 
«A görög-pótló irodalmi tárgyak tanításának eredménye s tantervűk revisió- 
já>-ról.

Felolvasó, mint a kinek a kassai kath. főgymnasiumban a törvény 
életbeléptetése óta egyedül volt a kezébe letéve a görög nyelv helyett választ
ható irodalmi tárgyak tanítása, elérkezettnek véli az időt, hogy midőn már 
ötödik éve folyik országszerte eleinte fokozatos fejlődésben, a múlt év óta 
pedig egész medrében a görög-pótló irodalmi tárgyak tanítása, szerzett 
tapasztalataink alapján véleményt mondhassunk arról, vájjon a gyakorlat a 
görög nyelv facultativ tanulásáról szóló 1890. évi XXX. t.-cz. életre valóságá
ról bizonyít-e vagy pedig nem. Czélja első sorban kimutatni, vájjon bevált-e 
e törvény a kassai kath. főgymnasiumban vagy sem.

Az 1890. évi XXX. t.-cz. hármas czélt tűzött ki maga elé : a) «a 
gymnasiumi nyelvi oktatás eredménytelenségének orvoslását», — b) »a gym- 
nasiumi tanításnak gyakorlatiabbá tételét az ifjak ama részére nézve, mely 
főleg a gyakolati életpályák szempontjából formálja igényeit a középiskola 
iránt», — e) hogy vele az alul egységes, felül bifurkált középiskolára való 
fokozatos átmenet előkészíttessék»-

Ha már e hármas czél szempontjából tekintjük az eredményt: a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a görögnyelv facultativ tanulásáról való törvény 
a kassai kath. főgymnasiumban nem felelt meg a hozzá fűzött, talán nagyon 
is vérmes reményeknek. Ugyanis:

1. A görögnyelv helyett választható tárgyak tanítása óta a nyelvi 
oktatás eredménye korántsem emelkedett oly mértékben, hogy ez emelkedést 
egyenesen az új törvény életbeléptetésének tulajdoníthatnók. Ez emelkedés 
okainak fürkészésénél, azt hiszi, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 
gymnasiumi tanítás 1887-iki Tervének s az erre vonatkozó Utasításoknak 
mindenesetre jótékony hatását. Részéről nem tétovázik kimondani abbeli
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meggyőződését, hogy csakis az Utasítások egyre eró'sbödő hatásának, nem 
pedig a görög nyelv fakultativ tanulásáról szóló törvénynek tulajdoníthatjuk 
azt az emelkedést, melyet az 1890/91-ik iskolai évtől a múlt év végégig letelt 
négy évi ciclus nyelvi oktatása a megelező, 1886/87-től 1889/90-ig terjedő 
ciclus nyelvi oktatásával szemben fölmutathat. Másrészt egyenesen a szóban 
forgó törvény életrevalósága ellen bizonyít az a körülmény, hogy a görög
nyelvi oktatás eredménye, melynek szembeszökő sikerére a törvény sürgetői 
erősen számítottak, a VIII. osztályban, a múlt év végén, tehát akkor, midőn 
a törvény ereje már négy évig hatott az osztályra, jóval csekélyebb, mint 
volt ugyanabban az osztályban az 1889/90. év végén, mikor pedig az okta
tásra tudvalevőleg nagyon bénítólag hatottak az akkor javában folyó görög
nyelvi vitatkozások.

Ezek alapján, azt hiszi, kimondhatja, hogy a kassai kath. főgym- 
nasiumban az 1890. évi XXX. t-cz. a) nem emelte az általános nyelvi 
oktatást, b) nem emelte magát a görög nyelvi oktatást sem — következéskép 
kitűzött első czéljának nem felelt meg.

2. Nem vált be a törvény nálunk a második czél szempontjából sem, 
mely gyakorlatiabbá akarja a gvmnasiumi tanítást azon ifjak számára, kik 
gyakorlati életpályákra készülnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a gymnasiumi tanulók legnagyobb 
része, még a VII. osztályban, sőt az év elején még a VIII. osztályban 
sem tudja határozottan, hogy minő pályára fog lépni: annál kevésbbé tudja 
a IV. osztályból kikerülő tanuló. így aztán a növendékek korántsem a 
gyakorlati életpálya szempontjából, hanem csak vaktában a kevesebb óra
számtól is kecsegtetve, csupa kényelmi szempontból, de mindenesetre köny- 
nyelműen, megfontolatlanul lépnek az új tanfolyamra, a minek káros követ
kezményét később keservesen megbánhatják.

Hiába hirdetjük a törvény czélját az évvégi értesítőkben, a helyi lapok
ban, a beírások ideje alatt az intézetek ajtajára kifüggesztett tájékoztatókon: 
sem a szül ők. sem a növendékek nem a szerint választanak a görög vagy 
nem görög cursus között, hanem csak vaktában.

Nem hagyhatja szó nélkül azt a körülményt sem, hogy a gymnasiumi 
tanítást heti két órai rajz tanítással gyakorlatibbá tenni nem lehet. Ha vala
mely növendék a rajzot megérti, mert ez a főczél. nem a rajzolás technikája, 
még bizony édes keveset sajátított el arra, hogy csak ezen a czímen gyakor
lati pályára léphessen; ellenben sokat vesztett, hogy görögül nem tanult.

3. A tövény harmadik czélja az, hogy az alul egységes, felül bifurkált 
középiskolára való fokozatos átmenetet előkészítse. Azt hiszi, e czél 
szempontjából a görög helyett választott tárgyak tanítása egyszerűen czéltalan. 
Bizonyítékul legyen elég jelenlegi közoktatásügyi ministerünk szavaira hivat
koznia, ki a képviselőházban múlt hó 24-én mondott programmbeszédében 
kinyilvánította, hogy az egységes középiskolát nem tartja actuális kérdésnek. 
Ha tehát nem actuális az egységes középiskola kérdése, ha az egységes 
középiskola megszületéséig még sok-sok idő fog elmúlni s azt a mai generatio 
aligha is fogja megérni: akkor az átmenet előkészítése is fölösleges, s vele 
fölösleges az egész 1890. évi XXX. t.-cz. is.

Bármilyen fölösleges és czéltalan is meggyőződése szerint a szóban 
forgó törvény, a mai politikai viszonyok közt annak eltörlését nem remélhet
jük. A törvény továbbra is életben fog maradni, s nekünk az abban meg
szabott tárgyakat épen oly lelkesedéssel kell tanítanunk, mint akármelv más 
tárgyat. Egyre azonban minden tanártestület, illetve minden egyes, ezzel a 
tárgygyal foglalkozó szaktanár köteles: föltárni a törvényben megszabott 
tárgyak tantérvének esetleges hibáit s azok orvoslására a meggyőződésünk 
szerint leghasználhatóbbaknak ígérkező eszközöket javaslatba hozni.

Hogy a görögnyelv helyett választott tárgyak tantervének revisiója szük
séges, maga a minister mondotta ki programmbeszédében. A jelenleg életben 
levő tanterv a kényszerűség szülötte; benne sem az olvasmányok meg
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választása, sem elrendezése nem felel meg a középiskola kívánalmainak, 
a középiskolai ifjúság fejlettségének Thukydides az V. osztályban szinte 
értékesíthetetlen anyag; Homeros a VI. osztályba, a tragicusok a VII-ikbe 
— úgy látszik, — csak az utasítások kedvéért vannak besorozva. Aristo- 
telest pedig a világ egy középiskolájában sem olvassák, — bizonyára, mert 
nem odavaló. Talán még kedvezőtlenebb a magyar irodalmi olvasmányok 
megválasztása. Az V. osztályban az ifjú lélek előtt érthetetlenek Kármán 
fejtegetései; élvezhetetlenek Kazinczy és Berzsenyi levelei, Baróti, Ráj- 
nis, Révai és Virág versei, nehezek Kölcsey és Berzsenyi művei. Még 
inkább elmondhatjuk ezt a VI. osztály olvasmányairól. Sikerültebb az olvas
mányok megválasztása a VII. osztály számára, de a VIII-ban ismét oly müvek 
kerülnek az ifak kezébe, melyeknek olvasásába legalább házi olvasásába, 
belefáradnak, beleunnak.

Szerény véleménye szerint a görög helyett választható irodalmi tárgyak 
olvasmányai megválasztásában két különböző elv szerint kell eljárnunk :

a) A görög irodalmat organicus fejlődésében kell, már a mennyire az 
idő engedi (az év két harmadában) az ifjúsággal megismertetnünk. Ez annyi
val is könnyebb és czélszerűbb mint a jelenlegi, mert egész természetesen 
beleillik az 1887-iki általános tantervbe.

b) A magyar irodalmi olvasmányok ne legyenek különböző írók 
műveiből összeállított töredékes mozaikok, hanem törekedjünk arra, hogy 
irodalmunk legkiválóbb alakjait, legremekebb alkotásaikban tanári vezetés 
mellett ismertessük meg az ifjúsággal.

E téren is könnyen alkalmazkodhatunk az általános tantervbez.
E két elv alapján szerény véleményem szerint ez volna tehát a görög

nyelv helyett választott irodalmi tárgyak czélszerűbb tanterve :
V. osztály.

a) Görög irodalmi olvasmányok: Homeros Iliasa és Odysseája.
b) Görög reáliák: Homeros világa. A görög eposirod. története.
c) Magyar irodalmi olvasmányok : Petőfi válogatott lyrai költeményei.

VI. osztály.
a) Görög irodalmi olvasmányok : Aischylos, Sophocles és Euripides 

egy-egy tragédiája.
6) Görög reáliák : A görög lyra és dráma története. Vallásrégiségek.
c) Magyar irodalmi olvasmányok: Gyulai Pál Emlékbeszédei.

VII. osztály.
á) Görög irodalmi olvasmányok : Herodotos, Thukydides és Xenophon 

müveiből válogatott nagyobb részek.
b) Görög reáliák: Államrégiségek magánrégiségek. A görög történetírás 

története.
c) Magyar irodalmi olvasmányok: Vörösmarty Két szomszédvára, 

továbbá Csongor és Tündéje.
V III. osztály.

á) Görög irodalmi olvasmányok : Platon és Demosthenes (ez utóbbi 
helyett egyelőre Lykurgusnak Leokrates ellen mondott beszédét lehetne olvas
tatni Fináczy Ernő fordításában).

b) Görög reáliák: A görög philosophia és szónoklat története. A 
művészetek története.

c) Magyar irodalmi olvasmányok: Berzsenyi ódái, Madách : Az ember 
tragédiája.

E tervezet szerint:
1. a) Homeros két műve a IV. osztályban tárgyalt Toldihoz csatlakozik 

és előkészíti az ifjat a VI. osztályban tárgyalandó Aeneisre, ez ismét a VH-ben



olvasandó Zrinyiászra és Vörösmarty Két szomszédvárára; b) Aischylos, 
Sophokles és Euripides szoros kapcsolatban van a VI. osztály magyar 
irodalmi közös anyagával; c) A történetírók oly osztály olvasmányait képezik, 
melyben az ifjak érettebbek s még Tbukydides megértésére és élvezésére 
is elég fejlettek ; d) Platon mellett a VIII. osztályban Demosthenes is föl van 
véve, hogy a görög próza harmadik ágával, a szónoklattal is megismerked- 
hessék az ifjú s legalább fordításban olvashasson attól, kit az ókor leg
nagyobb szónokának kell emlegetni.

2. A reáliák beosztása csak nagyjából értendő. Okvetetleniil, oly segéd
könyvre van szükség, mely mind a négy osztály anyagát magában foglalja; 
legfeljebb a művészettörténetre lehetne külön munka.

3. A magyar irodalmi olvasmányok közül a) az V. osztályra javasolt 
anyag teljesen beillik a gymnasiumi tanítás tervébe, sőt már appróbált jeles 
könyvünk is van rá (Petőfi Sándor válogatott költeményei. Magyarázta dr.Badics 
Ferencz I. Rész Lyrai költemények. Budapest, 1888.); b) Gyulai Emlék
beszédeit (Budapest Franklin 1890) már az Utasítások is az ajánlott olvas
mányok sorába iktatják ; с) a VII. osztályra kijelelt olvasmányok Vörösmarty- 
nak két legjelesebb alkotásával ismertetnék meg az ifjakat, melyekre jó 
kézikönyveink is vannak (V. M. A két szomszédvár. Magyarázta Vozári 
Gyula, Budapest 1887 ; Csongor és Tünde. Magyarázta Torkos László, Buda
pest 1894.); d) Berzsenyi Horatiussal egyidőben tárgyalva (dr. Versényi György 
magyarázata szerint Budapest 1885.) nagy hatást keltene, míg Madách nagy 
műve egész terjedelmében elolvastatva, méltóan rekesztené be a díszes sort.

Az új tervbe való átmenet is könnyen, minden zökkenés nélkül tör
ténhetnék meg, a mennyiben az eddig használt magyar irodalmi olvasó
könyvek helyébe az ajánlott műveket mind a négy osztályban már a jövő 
iskolai évben olvastathatnók, míg a görög szerzők olvastatása így sorakoznék :

1894/95 1896/97
V. osztály Thukydides V. osztály Homeros

VI. Homeros VI. » tragikusok
VII. tragikusok VII. » »

Vili. » philosophusok ; VIII » Platon és Demosthenes;

1895/96 1897/S8
V. osztály Homeros V. osztály Homeros
VI. » VI. » tragikusok

VII. » tragikusok VII. » historikusok
VIII. > Platon és Demosthenes; VIII. » Platon és Demosthenes.

Még két dolgot tartana kívánatosnak : 1. az írásbeli dolgozat eltör
lését. 2. a tárgy nevének megváltoztatását. Úgyis általános a panasz, hogy 
ifjaink túlságosan el vannak halmozva írnivalókkal, minek terheljük tehát 
meg őket még abból a tárgyból is külön házi dolgozattal, mikor a dolgozat- 
írásnak bevallott czéljára, a stilusképzésre, a magyar irodalmi dolgozatok 
úgyis elég alkalmat nyújtanak.

A tárgy eddigi hivatalos elnevezése «Magyar írók bővebb tanulmá
nyozása kapcsolatban a görög classikusok fordításban való ismertetésével» 
olyan, hogy minden ép érzékű magyar ember visszariad tőle. Nevezzük a 
tárgyat anyagának nagyobb részéről egyszerűen <Görög mméltségtörténetnék».

A felolvasást rövid eszmecsere követte. A kör örömmel üdvözli a 
felolvasó intentióit s kívánatosnak tartaná, ha e kérdést más tanári körök 
is tanulmány tárgyává tennék s e téren szerzett tapasztalataikat hasonló 
módon közölnék. Végül a kör a felolvasónak szép és tanulságos értekezéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

Gerevieh Emil indítványára a kör elhatározza, hogy tekintve Kassa 
helyi viszonyait, magát kerületi körnek mondja ki s jegyzőkönyvi kivonat-
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baa lelkesítő felhívással felszólítja a sátoralja-újhelyi, eperjesi s kis-szebeni 
középiskolák tanárait a kassai kerületi körbe való belépésre.

Gerevich Emil indítványára a kör Szieber Ede tankerületi főigazgatót, 
a kassai kör létesítése s a tanügyi élet minden mozzanata iránt tanúsított 
lelkes s odaadó buzgalmáért a kör díszelnökévé választja meg egyhangú 
lelkesedéssel s őt ezen határozatáról küldöttséggel fogja értesíteni.

Ugyancsak Gerevich Emil indítványára a kör kimondja, hogy a segítő 
alap javára ezer koronás alapítványt fog tenni s a gyűjtés módozatainak 
megállapítására Vadász József elnöklete alatt bizottságot küldött ki.

Végül Peczkó Elek indítványára a tisztikar megbizatik a kör alap- 
szabályzatának s ügyrendjének kidolgozásával a már régebben szervezke
dett körök alapszabályzatai nyomán.

Ezzel az ülés véget ért.
Kassa, 1895. február 26. Dietz Lajos, jegyző.

A pozsonyi kör.
— A tanárképzésről. —

A pozsonyi kör márczius 2-án tartott gyűlésén folytatta és befejezte 
a tanárképzés kérdésében már a múlt havi gyűlésen megkezdett vitát és 
pontokba szedte megállapodásait.

A vita a következőképen folyt le :
Mindenekelőtt Pirchala Imre elnök,összegezte az eddigi vita eredményét.
Dr. Prém József, főreálisk tanár, abban a véleményben van, hogy 

nálunk a tanárok szakszerűleg nincsenek elegendőképen kiképezve, és épen 
azért a maga részéről nem csatlakozhatik azokhoz a nézetekhez, a melyek 
a szakképzés leszállítását hangoztatják. Hivatkozik külföldön szerzett tapasz
talataira s bizonyítani törekszik, hogy a külföldi tanárok szakképzettsége 
sokkal nagyobb, mint a mieinké. Egészségtelen és tarthatatlan állapotnak tartja 
azt a körülményt, a melynél fogva nálunk a hallgatók, ha az egyetemre fel
kerülnek, nem tudják, mely tárgyakat hallgassanak, a minek azután az az 
eredménye, hogy össze-vissza hallgatnak mindenfélét. Külföldön e tekintetben 
szintén mást tapasztalt. Helytelennek tartja a tanárjelölteknek correpetitióit 
is, mert ezek szerinte, sem paedagogiai, sem szakműveltségüknek nem válnak 
javára. Azután részletesebben beszélt az egyetem feladatáról, s még egyszer 
rátért a tanárok szakszerű képzésének fontosságára. Ezúttal különösen azt 
emelte ki, hogy főleg a német nyelv tanárai között találhatni olyanokat, a 
kik nem tudnak tisztességesen németül. Magát a tanárképzést illetőleg Heinrich 
Gusztávnak elveit vallja, s indítványozza, hogy a kör jelen vitája alkalmával 
terjeszsze ki figyelmét ezekre.

Zorkóczy Samú a tanárjelölteknek correpetitióit úgy paedagogiai, mint 
szakműveltségükre nézve sokkal gyümölcsözőbbeknek tartja, mint a jog
hallgatóknak irodai munkálatait a jogi szakképzettség szempontjából. Rátért 
ezután az ösztöndíjak dolgára, s különösen kiemeli, hogy az ösztöndíjak 
szükségesek, de a visszaéléseknek kell elejét venni. Megoldva látná a kérdést, 
ha az ösztöndíjakat azon tanárkaroknak minősítvénye alapján ítélnék oda, 
a kiknek végzett növendékei a tanári pályára lépnek.

Dr. Schönvitzky Bertalan szólt ezután a kérdéshez. Abból indul ki, 
hogy nekünk tulajdonképen tanárképzésünk nincs is, és arról nem is lehet 
ennélfogva beszélni, mivel az 1883. XXX. t.-cz. IV. fejezete csak a tanárok 
képesítéséről intézkedik és gondoskodik. Minden egyéb tehát, a mit a mai 
tanárképzés mellett felhoznak, csak másodrendű dolog, a mit számba nem 
lehet venni. Ilyen számba nem vehető intézménynek tartja e kérdésnél a 
gyakorló gymnasiumot is, mert hisz az 1888. tanárvizsgálati szabályzat sem 
reílectál a gyakorló gymnasium tanárképző szolgálataira. Ezután ismertetvén
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az 1883. XXX. törvényczikk intézkedéseit, áttér az 1888. tanárvizsgálati 
szabályzatnak ismertetésére s arra következtet, hogy a mai rendszer mellett 
a tanári oklevél mindenről tanuskodhatik, csak arról nem, hogy az illető 
beválik-e tanárnak, vagy sem. A tanárképzésben a javulást nem attól várja, 
hogy ötletszerűen hirdetett jelszavakat, vagy programmokat kövessünk, hanem 
csak attól, ha számolunk a helyzet igaz szükségleteivel, s ha a lehetó'ségig 
igyekezünk megmaradni a történeti alapon s a meglevőre építünk. A mai 
alap ugyan nem elégíti ki őt, de azért hiszi, hogy azon is lehet tovább 
építeni. Minthogy manap a panaszok főforrássa leginkább az, hogy a tanár
jelöltek milyen kevés, vagy félszeg és egyoldalú gyakorlati képzettséggel 
kerülnek ki az egyetemről és tanárképzőből a gyakorlati paedagogia és 
didaktika szempontjából: ezen a mai keret megtartása mellett is lehetne 
segíteni, ha az állam olyan intézményt létesít, a melyben főképen a jelöltek
nek gyakorlati kiképzésére fognak gondot fordítani. Erre legczélszerűbb volna 
a seminariumi rendszer, mert tanügy történetünkben ez a Ratio Educationis 
óta amúgy sem ismeretlen. Szükséges volna azonban e mellett, hogy a 
tanárvizsgáló bizottság a jelölteknek ne csak elméleti tudását puhatolja ki. 
hanem vizsgálja őket abból a szempontból is, beválnak-e majd gyakorlati 
tanároknak. De e végből kívánatos az is, hogy a vizsgáló bizottság tagjai ne 
csupán a tudósok, hanem a gyakorlati paedagogusok sorából kerüljenek ki.

E felszólalásra Pirchala Imre reflectált, s megjegyezte, hogy a gyakor
lati ügyesség kipuhatolása a tanárvizsgálaton kissé bajos volna.

Ezután maga az előadó: dr. Zlinszky Aladár vette át a szót, és 
reflectálván az eddigi felszólalásokra, dr. Prémmel egyezőleg maga is azt 
hiszi, hogy a discussióban a Heinrich-féle tételeket kell tárgyalásaink alapjául 
venni. A tételek e czélra szerkesztettek és leginkább a körök számára tétettek 
közzé. Egyébként örül, hogy maguk az egyetemi tanárok hangoztatják, hogy 
a tanárképzés az egyetem tiszte s az, előadásainak rendezésében, igényeikre 
tekintettel tartozik lenni. Azt is szívesen konstatálja, hogy értekezésének s 
ez alapon a körnek megállapodásai a legtöbb lényeges pontban rnár eddig 
is összevágtak a tételekkel. Az egyetemi előadásoknak a tanárképzés czéljaira 
való feldolgozását jobban szeretné ugyan magán az egyetemen végeztetni, 
mert attól tart, hogy az internatus körében nem fog mindenki hozzájuthatni, 
a kinek arra szüksége van, de ha e nernü reformba az egyetem nem akar 
belemenni, egyelőre az internatusi szervezettel is beéri. Azt azonban nem 
hiszi, hogy a modern nyelvek elsajátíttatása az internatusnak sikerülne. 
Nagyobb számban kell külföldi ösztöndíjakat szervezni, nemcsak a modern 
philologusok részére; ne legyen kiválóbb jelölt, a ki egy évet ne töltött volna 
külföldi egyetemen. A szünidei utaztatások csak gyenge surrogatumok A 
gyakorlati évet aligha lesz lehetséges csupán fővárosi iskolákban eltölteni a 
jelölteknek, mert hisz a mai viszonyok közt nemcsak gyakorolni kell magokat, 
de okleveles tanár helyét pótolniok ; egyes nagyobb vidéki gymnasiumok is 
berendezhetők e czélra, a hol alkalmas tanerő rendelkezésre áll. Az bizonyos, 
hogy a jelölteket úgy szélnek ereszteni, mint eddig, tovább nem szabad. A 
tanárvizsgálati szabályzat módosítására nézve megjegyzi, hogy mindenesetre 
kívánatos a mostaninál sokkal alaposabb philosophiai és paedagogiai képzést 
nyújtani a jelölteknek; egyetemünk meg is erősödött e részben az utóbbi 
évek a latt; de meg kell fontolnunk, nem korai lépés-e mégis a szakvizsgálatot 
egészen a negyedik évre halasztani ? Nem fog-e megtörténni az a szak
tárgyakkal — hacsak az egyetemi felügyelet alaposan meg nem változik — 
a mi eddig a philosophia sorsa volt, hogy a jelöltek csak tanulmányaik utolsó 
évében foglalkoznak vele tüzetesen ? Ezt pedig megérezné egész tudományos 
életünk, mert egyetemünk, javulása daczára, még mindig aránytalanul többet 
nyújthat positiv tudományos ismeretek, mint a szorosabban vett philosophiai 
disciplinák és módszerek tekintetében. Az a philosophiai és paedagogiai 
irodalom, melynek előállítását a tételek a közoktatási minister gondjává 
teszik, ma még nem áll rendelkezésre.
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Az előadónak e felszólalása után újabb tüzetesebb eszmecsere fejlő- 
dött ki, a melyben Pirchála, Zorkóczy, Gaal, Wagner, Asbóth, Solymossy 
és Serédy tagtársak vettek részt, s több oldalról behatóan vitatták meg a 
Heinrich-féle tételeket. Végül Pirch.ala Imre elnök, a következőket mondotta 
ki a pozsonyi kör megállapodásaiul:

I. A tanárképzés az egyetemen történjék; szükséges azonban, hogy 
az egyetem tanárai oly módon rendezzék be előadásaikat, hogy a jelöltek 
a törvényes tanulmányi idő alatt szakmájuknak minden részletével megfelelő 
sorrendben megismerkedjenek.

II. Az egyetemi előadásokon kívül szükséges valamely intézmény 
(esetleg internatus) útján gondoskodni róla, hogy a jelöltek kellő tudományos 
és didaktikai képzettséggel bíró egyének vezetése mellett egyetemi tanulmá
nyaikat helyesen berendezzék, az előadásokat feldolgozzák s az általános és 
szakműveltség minden feltételét megszerezzék. Szükséges továbbá, hogy ez 
úton valamely modern nyelvben is kellő jártasságra tegyenek szert; kívá
natos azonban, hogy a kiválóbb jelöltek számára külföldi egyetemek láto
gatására állami ösztöndíjak az eddiginél nagyobb számban szerveztessenek. 
Ez az intézmény minden tanárjelöltre kötelező legyen.

III. A tanárjelöltek gyakorlati kiképzése czéljából szükséges, hogy a 
jelöltek a szakvizsgálat letétele után akár a gyakorló gymnasiumban, akár 
az ország más vidékein kijelölendő középiskolákban legalább egy évet gyakorló 
tanárok minőségében töltsenek. Szükséges azonban, hogy e végből szabályzat 
gondoskodjék az intézetek igazgatóinak és a tanároknak a gyakorló tanárhoz 
való viszonyáról, ennek munkaköréről és teendőiről. E szabályzat oly elv 
szem előtt tartásával alkotandó meg, hogy a gyakorló tanár ez év folyamán 
az egész középiskolai oktatásról határozott képet s tanítása módszerében és 
szaktárgyában útmutatást nyerjen. Ne töltsön be tehát egész cathedrát, hanem 
kevesebb óraszám mellett valóban tanári ügyessége és szaktudománya ki
művelésén munkálkodjék. Feltétlenül szükséges továbbá, hogy a gyakorló 
tanárok díjaztassanak és hogy a gyakorló év kivétel nélkül kötelező legyen.

IV. Heinrich G. tételeinek IV. pontját, a mely a tanárvizsgálatra 
vonatkozik, a kör helyesli és magáévá teszi; azonban, nehogy a szakképzés 
csorbát szenvedjen, kívánatosnak tartja, hogy a jelöltek az alapvizsgálat 
alkalmával a szaktárgyak alapvető részeiből szintén tegyenek vizsgálatot.

V. Minden mozgalom sikere, a melyet a tanárképzés terén megindí
tunk, végeredményében attól függ, milyen társadalmi és anyagi helyzetet 
tudunk a leendő tanároknak biztosítani.

Dr. Sehönvitzky Bertalan, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .
Az országos közoktatási tanács reformja ügyében a vallás- és közokt. 

minister értekezletet fog egybehívni. A tanácskozás anyagának könnyebb 
áttekintése végett a következő kérdőpontokat állapította meg, melyeket elő
zetes tájékozásul a meghíváshoz mellékelt oly hozzáadással, hogy a kérdések 
keretén kívül is minden vélemény nyilvánításának tág tért kíván nyitni. 
A kérdőpontok a következők : 1. Mi a föladata az országos közoktatási tanács 
intézményének, tekintve tanügyünk összeségét. 2. Megfelel-e a tanács mai 
szervezete föladatának s ha nem, hol rejlenek a baj okai ? A szervezet 
alapelveiben vagy részleteiben ? Milyen jelenségekben nyilvánultak a szer
vezet hibái, figyelemmel mind a közoktatási* kormányzat, mind az iskola
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igényeire. 3. Mily irányban kell haladnia a reformnak a) a tanács hatás
köre és felelőssége; b) teendőinek minősége ; c) tagjainak összeállítása és
d) működésének gyakorlati szabályozása tekintetében. A meghívottak a követ
kezők : Csáky Albin gróf, Eötvös Loránd báró, Berzeviczy Albert [dr., 
Pulszky Ágost. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Szász Károly, Heinrich 
Gusztáv dr., Lánczy Gyula dr.. Beöthy Zsolt dr., Fasteiner Gyula dr., Kovács 
Gyula dr., Pauer Imre d r . König Gyula dr., Erüdi Béla dr., Hómann 
Ottó dr., Verédy Károly dr., Schwarz Gyula dr., Kármán Mór dr., Bokor 
József dr., Bánó József, Kovács Albert, Fap Géza, Sréter Alfréd, Okolicsányi 
László, Hock János, Alexander Bernát dr., Suppan Vilmos, Hegedűs 
Károly dr., Böhm Károly, Sebestyén Gyula, összesen 30-an. Az értekezlet 
helyét és napját a minister külön fogja közölni. A meghívások február 27-éről 
vannak keltezve.

Az államtitkár fogadó napja. Zsilinszky Mihály közoktatásügyi állam
titkár minden hétfőn délben 12—1-ig tartja a rendes fogadásokat.

A szegszárdi fögymnasium valószínűleg már a jövő évi szeptemberben 
megnyílik. Még pedig egyszerre az első és ötödik osztálylyal, úgy hogy e 
század végére már teljes fögymnasium lesz. A ministerium már döntött ez 
ügyben, a mi Szegszárdon nem kis örömet keltett. A megye már megkapta 
a leiratot, hogy a gymnasium engedélyeztetik s a 120.000 frtra tervezett 
építési költségekhez az állam 50.000 írttal fog járulni. A város adta telken 
már e tavaszon meg akarják kezdeni az építést, úgy hogy 1896. szeptember
ben már tanítani is lehessen a palotaszerű új házban.

Fölmentések a tanári vizsgálat alól. A fővárosi kereskedelmi iskolák 
önállósítása meglepő ministeri intézkedésre adott alkalmat. A kiírt tanszékekre 
pályázni akartak többen olyanok is. a kiknek nincs tanári diplomájuk s a 
közoktatási minister hír szerint egyszerre többeknek is megadta a fölmentést 
a tanári vizsgálat alól, illetőleg képesítette őket tanári állásokra a szabály- 
szerű diploma-szerzés nélkül is. A kereskedelmi iskolai tanárok fiatal egye
sülete sietett is óvást emelni ez ellen a gyakorlat ellen, melyet a kereskedelmi 
iskolák fejlődése szempontjából károsnak ítél. Az ügy közelről érdekelhet 
bennünket is, a mennyiben a kereskedelmi iskolai tanszékekre középiskolai 
tanári diploma a szokásos qualiíicatió.

A t a n d í j m e n t e s s é g  r e f o r m j a  úgy látszik, még ez év folyamán ténynyé 
lesz. Dr. Wlassics Gyula minister szintén magáévá tette azt a tervet, hogy 
a tandíjmentesség fölött jövőben maga az iskola határozhasson. Még pedig 
úgy, hogy a fölmentést a tanártestület határozata alapján az igazgató adja 
meg. Korlátozás csak annyiban lesz. hogy a fölmenthetőknek százalék
maximumát a ministerium előre megszabja. A részletek megállapítása 
végett a ministeriumban e hó 17-én enquéte lesz, melyre igazgatók és tandíj
kezelők hivatalosak.

Az államtitkár egyháztörténelmi tanulmánya. Zsilinszky Mihály állam
titkárnak érdekes tanulmánya folyik a «Protestáns Egyházi és Iskolai Lap>- 
ban. A február 28-iki szám kezdte s a márczius 7-iki szám folytatja a 
czikket, melyet írója «békési esperességi felügyelő» írt alá s mely nemzeti 
vonatkozásaiban is érdekes és tanulságos. Czíme : «A borvát-szlavonországi 
prot. egyházak kédéséhez» s történelmi alapon fejtegeti, hogy á 25.000 lelket 
számláló horvátországi protestáns egyházak, melyeknek hívei többnyire
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magyar kivándorlók, miképen kormányoztassanak ; vájjon külön püspökséget 
alkossanak-e, avagy föntartassék szerves összetartozásuk az anyaországi 
egyetemes egyházzal.

A papír-korszak ellen. Szálló igévé lett ez a szó is. melylyel gr. C sáky  
Albin ministerségének kezdetén jellemezte azt a rendszert, mely irodai 
munkával halmozta el az iskolai munka szellemi vezetőit s ellenó'rzését. 
W lassics Gyula minister szintén ennek orvoslására tör. Rendeletet intézett 
a főigazgatókhoz és tanfelügyelőkhöz s jelentést kért: mi utón lehetne leg- 
czélszerííbben apasztani az irodai munkát és szaporítani az iskola-látogatáso
kat? Erre a reformra bizony-bizony égetó' szükség is volna; de ki kellene 
terjeszteni az igazgatókra i s !

A kerületi tornaversenyek az idén m ájus végén lesznek, még pedig 
G yőrött, B eszterczebányán, Debreczenben és N agyvá ra d o n . Három-három 
tankerület van egy versenyre utalva. Még pedig Győrre: a győri, pozsonyi 
és székesfehérvári tankerületek; Beszterczebányára: a beszterczebányai, 
budapesti és budapest-vidéki; Debreczenre ■ a debreczeni, kassái és szegedi; 
Nagyváradra pedig: a nagyváradi, kolozsvári és nagyszebeni tankerületek.

Iskolaszolga kinevezése. M á tyá s  Sámuel lugosi lakos a lugosi áll. 
fg.-nál rendszeresített második r. iskolaszolgai állásra.

Martinengo Nándor, akadémiai vívómester, a pozsonyi kir. kath. gymna
sium és a pozsonyi főreáliskola volt tornatanítója, a hazai tornaügy meg
teremtője és a tűzoltó intézmény megalapítója, életének 74-ik évében meghalt 
Pozsonyban február 28-án. Márczius 3-án temették rendkívüli pompával s 
nagy részvéttel. Requiescat in pace!

A Szalay-Baroti-féle Magyar Nemzet Történetéből most jelent meg a 
8-ik füzet, melyben Szent László és Kálmán királyok uralkodásának törté
nete van megírva. E füzethez is két mümellékletet csatoltak a kiadók ; az 
egyik Echter festménye után az augsburgi csatát ábrázolja, a másik Geiger 
rajza után azt a jelenetet, midőn Szt-István elfogja Gyula vezért és család
ját. A szövegbe nyomott képek száma ezúttal tizennyolcz : egytől-egyig vagy 
egykorú rajzok, vagy természet után készült ábrázolatok, vagy pedig egyes 
nagyhírű festmények reproductiói. Ismételve figyelmébe ajánljuk olvasóink
nak. Ára füzetenként 30 kr. 60—62 füzetben a mű teljes lesz.

Pályázatok. A  budapesti I. kér. kir. kath. gymnasiumnál a jövő 
1895/96. tanévvel betöltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár neveztetik 
ki, a törvényszerű fizetés és lakáspénz. 100—100 frt. ötödéves pótlék és 
nyugdíjra való jogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén pedig 1000 frt 
évi illetmény van összeketve. ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra oly egyé
nek pályázhatnak, kik a szabadkézi és m értan i rajzból középiskolai képesítéssel 
bírnak, ezenfelül az alsó osztályokban szám tan t is taníthatnak. (Határidő apr.30.) 
— A  budapesti V I. kér. állami reáliskolánál az 1895/06. tanévvel betöltendő 
rendes tanári állásra, melylyel, ba rendes tanár neveztetik ki, hosszabb szol
gálat alapján a Vili. — máskülönben a IX. fizetési osztálynak megfelelő 
törvényszerű fizetés, lakáspénz, ötödéves pótlék s a nyugdíjjogultság, helyettes 
tanár alkalmaztatása esetében pedig 1000 frt évi illetmény van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra a mennyiségtanból és ábrázoló- 
geometriából, vagy a mennyiségtanból és természettanból középiskolai tanári 
képesítéssel bíró egyének pályázhatnak. (Határidő apr. 10.)
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Meghívó. A választmány f. évi márczius hó ll-én, hétfőn d. u. 5 órakor 
rendes ülést tart. Tárgy: folyó ügyek.

Figyelmeztetés és kérelem.
Pénzküldemények (tagdíjak, előfizetési díjak stb.) az «Orsz. Középiskolai 

Tanáregyesületi Közlöny» kiadóhivatalának czímzendők és küldendők. Az 
alapszabályok 17. pontja szerint a tagok kötelesek az évi tagdíjat, ha 10 frtot 
fizetnek, az összeg felét deczember 31-ig, másik felét április 30-ig, a kik 
pedig 4 frtot fizetnek, az egész összeget deczember 31-ig a pénztárnok kezéhez 
juttatni. Kérem tehát azon t. tagokat, kik e kötelességnek még nem tettek 
eleget, hogy a tagdíjat beküldeni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: A tanárképzés reformja. (Folytatás.) Dr. Zlinszky Aladártól. — 
Egyesületi élet. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. — Pályázat 
tanári állásra.

P á l y á z a t  t a n á r i  á l l á s r a .
A kecskeméti ev. ref. főgymnasiumban egy magyar-latin nyelv s 

irodalmi, esetleg class, philologiai tanszékre pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak középiskolai tanári oklevéllel bíró, vagy a középiskolai 

törvény 29. §-a értelmében a képesítő vizsgálat alól felmentett egyének, kik 
azonnal rendes tanárokul alkalmaztatnak. ■

Pálya végzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azonban csak helyettes 
tanárokul alkalmaztatnak s 1—3 év alatt oklevelet szerezni tartoznak ; ba 
ezt megszerezték s ha ezalatt hivatásuknak kellően megfeleltek, azonnal 
rendes tanárokká mozdíttatnak elő.

Rendes tanár javadalma: 1000 frt törzsfizetés, 200 frt lakér és 50 frt 
ötödéves korpótlék. Helyettes tanár fizetése 800 frt. Mindkettő évnegyedi 
részletekben előre fizetve.

Kilátás van legközelebb állami segély nyerésére s a tanári fizetések 
javítására.

A megválasztott tanár az egyházi törvények 4tí9-ik §-a értelmében 
heti 20 óránál többre nem kötelezhető; jogos és kötelezett tagja a duna- 
melléki ev. ref. egyházkerületi, illetőleg az országos tanári nvug- és gyám
intézetnek. a mennyiben a fentartó testület az utóbbiba belépését bejelentette.

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak.
A megválasztott tanár állását az 1895/96-ik iskolai év kezdetén 

köteles elfoglalni.
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, esetleg eddigi 

tanári működésüket, továbbá katonai szolgálatukat igazoló okmánynyal 
felszerelt kérvényüket az egyháztanácshoz czímezve f. évi ápril. 15-ig bezárólag 
alólirotthoz küldjék be.

Kecskeméten, 1895. évi márczius hó 4-én.

Katona Mihály, főgymn. tanár..

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. AlexailderBerilát V. kér. állami főreáliskola.

VALAMI A SZEMLÉLTETÉSRŐL ÉS A NEMZETI GENIUSRÓL.

Iskolai életünkben gyorsan egymást követő irány-eszmék kettejéről 
akarok szót tenni: a szemléltetésről és a nemzeti geniusról. Voltaképen 
nem is annyira az eszmékről magukról, mint inkább arról, a mint 
velők az iskolák életében találkozunk. Mert hiszen mivoltuk ismeretes; 
egyik is — másik is évek sora óta van napi renden. Mindenki tudja 
felőlük, hogy igen tisztességes, jóravaló eszmék, melyek annyi paeda- 
gogiai tapintatú és annyi szép nemzeti színű czikknek és beszédnek 
voltak hálás alapjai s bélései és mindezek következtében a tanügyi 
hatóságoktól is sokszor hangsúlyozva és elrendelve voltak. Mivoltukról 
beszélni tehát fölösleges, Dunába való vízhordás volna. Mivoltuk helyett 
inkább beszélek egy fura eset kapcsán arról, a hogy iskoláinkban a 
jóravaló, tisztességes, ajánlott és elrendelt ideákkal találkozni lehet.

Ez a fura eset a következő.
Urunk születésének és a szemléltetésnek meg a nemzeti genius- 

uak nem tudom hányadik esztendejében történt, hogy szemléltetésért, 
és nemzeti geniusért rajongó fiatalabb tanárcsapat lepte el Magyar- 
ország egyik középiskoláját és az abban uralkodott szinte teljesen 
képtelen és szemléltetés nélkül való állapotokon temperamentumához 
illően megbotránkozott. Az iskolák és folyósok falain sehol egy térkép, 
kép vagy más szemléltető eszköz; az osztályokban sehol egy szemlél
tető szekrény. A mi dolgot a tanító tanár szemléltetni akart, azt 
órájára bevitte, utána ki is vitte ; mindennel így tettek, de a minden
ből sok hiányzott, vagy ha volt, hát gondosan éltévé, azok ugyan az 
iskola belsejét soha sem látták. Mindez pedig azért volt így, mert az 
osztályok, folyosók szépen pingált falai szentek, sérthetetlenek voltak, 
azokba elöljárói tilalomra szeget verni nem lehetett; a folyosóknak 
szemléltető eszközökkel való elbontása pedig a nélkül is fölösleges lett 
volna, mert annak az iskolának ugyancsak felsőbb hatóságoktól jóvá
hagyott házi rendje szerint a tanulók a folyosókon amúgy se ácsorog- 
hattak, tehát nem is szemlélhettek, ha lett is volna azokon mit 
szemlélniük.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXVIII. 3 2
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A fiatalabb, jövevény generatio tehát megbotránkozott és hadat 
üzent ez állapotoknak : a szépen pingált falaknak, a maculátlan folyosók
nak, a szemléltetés nélküliségnek, a házi törvényeknek, szóval: az 
egész, felsőbb hatóságoktól jóváhagyott régi szokásoknak és törvényes 
rendnek. Követelték, hogy az osztályfalakra és folyosókra képeket 
függeszthessenek, követeltek pénzt, hogy a meglevő tárgyakat a 
szemléltetésre alkalmassá tehessék, hogy hozzájuk újakat szerezhessenek; 
követelték, hogy a folyosók fölszabaduljanak, szóval: sok kelletlen- 
séget csináltak. Lett is belőle csinos háború köztük és a régi rend 
védelmezői között. Veszedelmes profetiák mondattak azokról a folyosókra 
akasztandó képekről, a képek befirkálásáról, a folyosókon ellenőriz
hetetlenül ácsorgó tanulókról, a szétmálló fegyelemről és minden jó 
régi szokásnak, erkölcsnek pusztulásáról. Minden hiába v o lt; bizonyos 
véletlen körülmények a jövevények kezére játszottak és a szépen 
pingált falak megbuktak, a szekrények rejtekeiből előkerültek a holmik, 
újak szereztettek, a folyosók fölszabadultak, a falakra képek kerültek, 
a falak alá ácsorgó tanulók és lett nagy fölfordulás a tanításban, 
fegyelemben, házi rendben egyaránt. Az egyik jövevény ezért a tú l
buzgóságért föl is czitáltatott ,,ad audiendum verbum“ és érdeme 
szerint figyelmeztették: hogy ne zavarja és ne forgassa föl az intézet 
rendjét.

Annak és társainak természetesen ez az intés sem használt, hiszen 
tudvalevőleg az ilyen megvadult idealisták sehogyse tudnak —  alkal
mazkodni. Az üj rend azért nagy kavarodások, szegezések, kalapácsolások, 
rámázások közt tova fejlődött; no, de hamarosan meg is lett a 
botrány.

Az egyik folyosón szép kutyák, macskák, krokodilusok és vízi
lovak, sarki és aequatorialis képek stb. voltak szemléltetés végett 
fölfüggesztve. Képzeljék csak, hogy mi történt? Az egyik szép napon 
a képek sarkain kerek vignetták tűntek föl, mind szépen ráragasztva 
sorba és a vignettákon a szavak: „Nyelvében él a nemzet!“ A képek 
ugyanis: a szép kutyák, macskák, krokodilusok és vízilovak, a sarki 
és aequatorialis képek mind-mind német fel- és aláírásúak vo ltak : 
mint hirdetői, bizonyítékai, hogy mi magyarok még egy jóravaló vízi
lovat se tudunk műveltségűnkbe bevenni —■ német közvetítés nélkül. 
Ezek a német Landschaftok és felírások böszítettek föl nyilván egy 
vagy több czivilizálatlan vad-magyart és betyárságukban így ragasztották 
azokra a képekre a Magyar Egyesület ismeretes vignettáit.

Úgynevezett „kínos helyzet“ és nagy tanakodás támadt ebből. 
Voltak, a kik a képek megrongálóinak kikutatását és szigorú meg
büntetését követelték, statáriumról beszéltek, mert mivé lesz az iskola, 
a világ: ha már a fiúk még az iskolának tanszereit is így rongálják, 
mindenekfölött pedig annyira csúffá teszik. A nagy méltatlankodásban 
egyébiránt volt bizonyos káröröm is, tromf az újítóknak: hiszen meg 
jövendölték előre a botrányokat, hát most egyék meg, a mit főztek.



------- -

MEGHÍVÓ.
A I I  országos és egyetemes tanügyi 

kongresszus előkészítő-bizottságától nyert megbíza
táshoz híven a kongresszus szervezése czéljából az 
o rszá g o s gyűlést ezennel egybehívjuk. A gyűlés 1895. 
április 11-én, nagycsütörtökön, d. u. 4 órakor Buda
pesten, a Lipót-utczai városháza közgyűlési termében 
fog megtartatni.

Az országos szervező gyűlés tárgyai lesznek:
1. A II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus 

szervezete.
2. A kongresszus „összes üléséinek tárgyai. Elő

adó : dr. Béke Manó, középiskolai tanár.
3. A rendező bizottság megválasztása.
A gyűlést eshetőleg közvaosora követi.

Az előkészítő-bizottság márez. 8-án hozott határozata 
értelmében az országos szervező gyűlés tagjai lehetnek:

a) az előkészítő-bizottság- tag ja i;
b) az egyesületek és testületek küldöttei;
c) a nevezetteken kívül azok, kik a 2 Irt tagsági díj 

lefizetésével a kongresszus tagjaiul jelentkeznek.

Ezek szerint az érdekelteket tisztelettel meghívjuk 
és felkérjük a tekintetes tanítói és tanári egyesületeket 
és testületeket, hogy képviseltetésökről gondoskodni 
szíveskedjenek.

A jelentkezések április 4-ig Nagy László-hoz, az előké
szítő-bizottság titkárához, (Budapest, József-körút 85.) intézendők 
s a tagsági díjak Mauritz Rezső igazgató úrhoz, pénztároshoz, 
(Budapest, VI. kér. áll. reáliskola) küldendők. Azok, a kik ked
vezményes vasúti jegyre számítanak, márczius 25-ig Somlyay 
József-nél, a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottsága alelnöki
nél (Budapest, II., Városmajor-utoza, árvaház) jelentkezzenek

Budapest, 1895. márczius 14.

í)r. Heinriefi @uszfáv, Jtfagy bászló,
elnök. titkár.

Hungariä könyvnyom da, B udapest.
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Ámde azokat a casus meg nem puhította, sőt új istentelen állás
ponttal rukkoltak elé. Első sorban is a casust igen sikerült tréfának 
jelentették ki, á vignettás nebulóknak kikutatását pedig elejtették, 
mert —  ez volt a nézetük —  előkerülés esetében voltaképen azokat 
csinyjükért még meg kellene — dicsérniük, a mi megint veszedelmes 
praecedenst alkothatna. Legjobb lesz tehát a kihágást és csuffátevést 
agyonhallgatni, a mi meg is történt. Volt különben olyan nézet is, 
hogy azokat a vignettás képeket a tény álladók egyszerű leírásával 
megszivlelés végett jó volna fölküldeni a — Hold-utczába.

Ez volt az a casus, a mi megtörtént abban a bizonyos intézet
ben a szemléltetésnek és nemzeti geniusnak nem tudom hányadik 
esztendejében. Érdekes annyiban, mivel azok az ikonoklasta nebulók 
a mi hires és dicsőséges szemléltetésünknek és nemzeti genius-ápolásunk- 
nak ugyancsak elevenére tapintottak azoknak a czéduláknak óda- 
ragasztásával. Mert hát híresek is, dicsőségesek is azok, ha az 
ember egy kicsit közelebbről tekinti meg őket. Mind a mellett eszem 
ágában sincs mindezt töviről-hegyire itt bemutatgatni, hanem csak 
egy-két tárgynál, egy-két jelenséget akarok oda vetni —  ha talán 
még se lenne egészen haszontalan.

Első sorban a mi szemléltetésünk végtelenül hiányos a mint ez 
pl. a földrajz tanításánál, e kiválóan szemléltetésre szoruló tárgynál 
kézzel foghatólag kitűnik és a mely tárgyat szemléltetés nélkül, leg
alább igazi értelemben, tanítani egyáltalában nem lehet. Az igazi 
földrajznak czélja: földrajzi egyedeket megismertetni, hogy minő 
élet van a különböző trópusok alatt pl. a Duna. a Tiberis, az Eufrát 
az Amazonák, a Jeniszei stb. mellett; vagy azonos tropus alatt, de 
részletesebben : Francziaországban és Magyarországon ; vagy még rész
letesebben : Magyarország Alföldjén, dombvidékén, hegyvidékén ?

E czélokból kitűnnek a tanításnak és szemléltetésnek elemei. 
Ismertetni és szemléltetni kell a jellegzetes földformatiók mellett a 
climák jellegzetes növény-, állategyedeit, az azoktól függő emberi 
életet és annak alkotásait és végül mindezek összefoglalásával szóban 
és képben adni kell az illető földrajzi egyedet. Ha így tanítom és 
szemléltetem pl. Andalúziát és a magyar Alföldet: úgy valóban kézzel
fogható lesz a két földrajzi egyed közt levő különbség és a két név- 
kiejtésével kapcsolatosan a dolgoknak és jelenségeknek egészen külön
böző serege merül föl a tanuló lelkében, a miket pedig igazi élvezet 
közt gyűjtött.

De mi áll mindebből rendelkezésünkre ? Könyvünk még csak 
volna hozzá, de már minden egyébben ott a baj. A földformatiókra 
van 28 képünk (Hölzel) ; a faunával valahogy még vagyunk, azt köl
csönzi a természetrajzi tan ítá s ; de már a földrajzi tanításhoz mec- 
kivántató flóra okvetetlenül egész-egyedei nincsenek, mert a természet
rajzi tanítás a részletekkel foglalkozik, olyan képei vannak és ezeknek 
hasznát a földrajzi tanítás nem veheti. Mikor a földrajz a sivatag

32*
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flórája közt a datolya-pálmát említi, neki első sorban annak egész, 
typikus tájképet alkotó alakjára van szüksége és nem ama pálma
virág és termés elhelyezésére. Épen így nincs képünk az emberre és 
cselekvésére, lakására, falvaira, városaira ; és mindenekfölött nincsenek 
az előzőkből együttesen componált képeink. Beszélünk és kivánjuk, 
hogy taníttassanak és tudassanak is pl. a mérsékelt égöv vagy a 
subtropikus vidék jellegző fái és azok csoportjából támadó erdőség 
vagy liget: de se faegyedeket, se az egyedekből componált erdőt, 
ligetet nem szemléltethetünk. Az ember próbálja egy és más gyüjte- 
ménynyel pótolni (pl. Hirt), de azért mindez csak silányság és az 
egész földrajzi szemléltetésünk a hiányosság miatt —  kereken k i
mondva —  szemfényvesztésnél alig egyéb. Panasz azután van a sok
nál több : hogy a földrajz tanítása vagy még mindig a régi slendrian 
(ad normam: Melyek Ázsia hegyei? Ázsia hegyei: a Taurus, Libanon, 
Élbosz, Himalája, Altaj s tb .; folyói? Menderesz, Eufrat, Tigris, Indus,
G an g es..............Jang-cze-kjang, Lena, Jeniszei stb.) vagy pedig —
természetrajztanitás.

Azok az ikonoklasta nebulók azonban nem a hiányzókra, hanem 
a meglevő képekre ragasztottak magyaros fölbuzdulásból olyan czédu- 
lákat. Szó sincsen ró la : ebben a tekintetben szemléltetésünk körül 
még a hiányosságnál is czifrábban állunk. Mert hát mivel is illustrá- 
lünk? Német tájképen mutatunk be mérsékelt övi tájat (Duna Bécsnél) 
völgyszorúlatot (Innvidék), középhegységet (Riesengebirgé), hegyvidéket, 
havasokat (Ortler, Grossglockner, berni Felföld), homokkőképződést 
(weckelsdorfl sziklák), cseppkőbarlangot (Adelsberg), tengerpartot (Hel
goland), kikötőt (Stettin ; mindezek Hölzel-ből); német tárgyú, nyelvű 
képekben mutatunk be flórát, faunát, vízhálózatot, országokat, nép
viseletet, népeket stb. és tanítunk olyan gyűjteményekkel, a melyek
ben mindenben a magyar ötödik kerék (pl. Hirt). Pedig hazánk a 
földrajzi egység typusa, vízhálózatunk mintaszerű, Kárpátaink a leg
szebb középhegység, Dunánk Európa főfolyója, Balatonunk csodaszép, 
az alföldi, dombvidéki és hegyvidéki életre a mi tájaink typusok 
lehetnek, hazánk tele van fürdőkkel, vizek és hegyek által alkotott 
gyönyörű vidékekkel, csodás tengerszemekkel, Büdös, Klisszura, Szent- 
Anna tó, Somlyó-hegy fajta unicumokkal és mindebből, a szemléltetés 
és a nemzeti genius nagyobb dicsőségére, nem mutathatunk semmit, 
de semmit!

A történetnél sincsen máskép a dolog. Német kiadású, felírású 
képekből ismertetjük Hellast és Rómát (szerencse, ha pár kiadás csak 
latin aláírású); de már teljesen német tárgyú, vonatkozású, felírású 
képekből szemléltetjük az őskort, a közép- és újkor művészi irányait, 
tárgyait, életmódot, viseletét, lakást, szereplő személyeket. Az ilyen 
gyűjtemények központja mindig a ném et: német ősítélet, német lovag
vár, német középkori város, német román-, góth épületek, műtárgyak 
német renaissance, szereplő személyek, német történeti jelenetek . . .  a

i
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mibe valami tisztes mellékszerep, hely csak ju t még az olasznak 
spanyolnak, francziának: de a magyar teljesen hiányzik. Pedig nekünk 
is vannak földváraink, számos és nevezetes bronzkori lelhelyünk, 
tárgyunk, van quasi unicumot tevő rézkorszakunk, vannak avar gyűrűink 
és kunhalmaink, rengeteg számú csontbarlangjaink, Aquincumunk, 
Traján-hidunk; museumaink tömvék római emlékekkel, van szinte 
páratlan jáki román portálénk; van Kassán pompás góth templomunk, 
gyönyörűséges vajda-hunyadi lovagvárunk, ötvösművészeti remekeink, 
felvidéki templomainkban bámulatos szárnyoltáraink, faragványaink, 
vannak világtörténeti szerepléssel bíró embereink, vannak királyaink, 
hőseink, a kik idejökben Európa-szerte elsők voltak . . .  de hát mind
ebből, a virágzásban levő szemléltetésnek és nemzeti geniusnak nagyobb 
dicsőségére, ismét semmit se mutathatunk.

Mutatunk tehát mást. Abban a fönt emlegetett intézetben is a 
német nyelvű, tárgyú képek százai szemléltetnek, ma m ár: földet, vizet, 
flórát, faunát, embert, emberi életet, országot, világot, őskort, Hellast, 
Rómát, antik civilisatiót, byzanti, román, góth stílust, renaissance-ot, 
rococcot, czopfot, jeleneteket, viseleteket, embereket, szóval: — mindent. 
És halad a szemléltetés, a túlterhelés általa olvadoz, könnyül, a föld
rajzi, philologiai, művészeti tanítás egyre érthetőbb élvezetesebb lesz.. . 
a szegény fiúk pedig statárialis eljárás nélkül is megadták magukat. 
Mivel azok a szemléltető képek, tárgyak mégis csak szép dolgok és 
tanulságosak, mivel azok tanulmányaikat élvezetesebbé és érthetőbbé 
teszik : tehát tisztelve szemlélik azokat és fiatal fogékony lelkűkbe 
vésődik kitörölhetetlen nyomokkal a nagy. a mindent betöltő német 
—  cultura, a mely által minden van, minden lélegzik és leledzik, 
és a mi nélkül semmi, de semmi nincsen. Mondom, megadták 
magukat és oda civilisálódtak pár esztendő alatt, hogy nem rúg- 
kapálóznak többé a minden culturát hirdető németség ellen és nem 
is ragasztják többé rá a németnyelvű képekre betyárkodva, hogy 
„nyelvében él a nemzet“ .

Magyar haza szépségei, magyar festői népviseletek, bogárhátú 
házsorok, legelő ménes, kolompoló nyáj, délibábos rónaság, dunántúli 
takaros vidék, erdélyi udvarházak, régi dicsőségről beszélő királyi- és 
főúri várak, régi culturáról beszélő építészeti és egyéb magyar mű
emlékek, magyar szivet megragadó történeti események színhelyei, 
világtörténeti jelentőséggel bíró magyar jelenetek, magyar hősök pedig 
nincsenek, egyáltalán nincsenek, soha nem is voltak ! Hiszen ha lettek 
volna, úgy a sovinista magyar iskolák falait, folyosóit elborító képek 
rengetegében csak elő kellene fordulniok?! De hát nem fordulnak 
elő. És ha ehhez veszem, hogy a magyar irodalomtörténetet a 8-ik 
osztályra eső nyolcz hónap három heti órájában tanítják elejétől —. 
végig (!) két vaskos kötetben, 800 lapon fölül (!) és hozzá tanterv 
szerint még az írók mindegyikéből jellemző munkát is olvasnak (!) 
és az írókat, müveiket jellemző vonásokat nem bevágják, hanem a



450

tanulók maguk deriválják (!) és azt az egész stúdiumot végezik minden 
illustratio nélkül (!); és ha hozzá veszem, hogy ugyancsak a 8-ik 
osztályra eső nyolcz hónap három heti órájában tanítják az egész 
magyar történetet (!) oknyomozólag (!), kútfői alapon (!) kútfők ismer
tetésével (!), a vele szerves összefüggésben levő általános történeti 
események ismétlésével (!), azok okozati összefüggésének kimutatásával (!) 
és ezt is véges végig illustratio nélkül (!) ; és ha elgondolom, hogy minden 
szellemi mozgalom mind történeti hasison nyugszik olyan formán, 
mint a kurucz-költészet a kurucz-világon ; ha elgondolom hogy a 8-ik 
osztály parallel futó magyar vonatkozású dolgok tárgyalásában az 
irodalomtörténész a Kisfaludyk, Kölcsey, Horváth István korában lelkesül 
már, a szellemi mozgalmak alapját megvető historicus pedig ugyan
abban az időben még valahol a Jagellók idejében b ak ta t; és ha el
gondolom, hogy mindezt okos, bölcs emberek jónak találták és találják (!) 
mindezek becsületes elvégeztetésében hisznek (!), mindezek megtörtén
tének bebizonyítását a maturusban látják (!), hivatalos iratokban azok 
valóságát maguk is bizonyítják: úgy lehetetlen, hogy az embernek 
azok a bizonyos római haruspexek ne jussanak eszébe. Szó sincs ró la: 
a mi szemléltetésünk, a mi genius-ápolásunk és a mi effajta lanításunk 
közt van összefüggés: —  egyik olyan mint a másik.

És ha azután ilyen szemléltetés, genius-ápolás és tanítás után 
az az ifjú kikerül az iskolából: akkor ismeri az egész világot és 
civilisatióját fővonásaiban; ha teheti, fölkeresi azokat a tájakat, a 
melyek figyelmét ott az iskola falai közt fölkeltették, azokat a törté
neti színtereket, emlékeket, a melyek fogékony ifjú szivét betöltötték, 
fölkeresi azokat, a melyek legszebb éveiben ábrándozni, eszmélni 
tanították : de mindabból édes hazájában semmit se keres, semmit se 
talál. Mert ha mondta is neki százszor az a tanár az idegen szép
ségek és civilisatió fejtegetése, szemléltetése közben, hogy ez meg az 
nekünk is van á m ; mert ha mondta ugyanazt neki kézikönyve i s : én 
tudom , hogy az a fiú azt el nem. hiszi. Ennek szükségképen így kell 
lennie, hiszen egész tanításunk (helyesen) nem a hivésre, hanem a 
meggyőző tudásra és értelemre van fektetve. És ha mégis történetesen 
utóbb hazájában egy és más ilyen szépségre, műemlékre stb. ráakad : 
idegennek érzi azt, mert nincs vele érzelmi, értelmi összeköttetése. 
Shakspeare nélkül aligha ábrándozott valaki Julia omladozó sir- 
kápolnájánál és meg vagyok győződve, hogy a magyar ifjúság 99°/0-a, 
ha oda bukkan a fenesi országút egyszerű útszéli emlékoszlopához, 
hát csak annyi ügyet vet rá, mint valami útszéli nepomucenusi szent 
János szoborra.

A magyar földnek, a magyar népnek, a magyar történetnek és 
emlékeinek, a magyar szellemi fejlődésnek és termékeinek emez el
hanyagolásával ; vele szemben az idegennek és kivált a németnek 
mindenben előtérbe helyezésével így csinálunk mi egy polyglott ország
ból nemzeti államot. Pedig mondják, sőt bizonyos: hogy nem esetleges
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nyelv és fajbeli tulajdonságok, nem azonos ködmön, bocskor vagy pörge 
kalap, hanem azonos történeti múlt, abban kifejlett azonos és közös 
műveltség csinál nemzetet, a mely múlt és műveltség lépten-nyomon 
érzik és a mely közös mindnyájunké. A hány nyelvű nép csak e hazá
ban v an : az mind velünk együtt csinálta a magyar történetet és 
culturát, valamennyi adott a hazának és nemzetnek elsőrangú hősö
ket, valamennyiünké e hazának hegyei, völgyei, szépségei: miért 
merülnek, miért merülhetnek tehát ma, a közös szerzemény birto
kában mégis külön osztozni akaró, centrifugális elemek ? Nekem hosszú 
évek szemlélődése közben kijegeczesedett szilárd meggyőződésem az, 
hogy ennek az iskola erősen oka, mert szemléltetése, érzésfejlesztése, 
tanítása épen a legvitalisabb irányokban hiányos, nemzetietlen és 
rovásunkra hazug. Mindent szemléltet, csak magyar édes hazát nem; 
minden idegen cultura iránt érzést, lelkesedést kelt, csak a magyar 
cultura iránt nem ; alaposan szétszedi Achilleus pajzsát, a római 
katona bocskorát, a tragikus poeta házát és írásm űveit: de á t
rohan nyolcz hónap alatt a saját nemzete dolgain és dicsekszik, hogy
— magyar nemzeti államot készít elő Bizony-bizony az a sokat 
emlegetett magyar genius ma is még röpköd valahol a levegőben, 
az újságokban, a parlamentben, a szónokok, tanügyi vezérférfiak és 
a többi a jkain : de az iskolákban csak elkeseredett és malitiosus 
ikonoklasta nebulók vignettáiban nyilvánul, sőt —  fájdalom —  az is 
kivész, a mint abbau a bizonyos iskolában is kiveszett.

A szemléltetésnek e hiányossága, nemzetietlen és épen rovásunkra 
hazug volta rég boszant sokakat, nemcsak engemet. Voltak lelkes 
munkások, kik magukra hagyatva akartak rajta segíteni, de gyönge
—  kivált anyagi tekintetben gyönge —  erejűkkel csak olyat produ
kálhattak, a miknél azért jobb a semmi, mert legalább nem takarja 
el a bajt. Kísérletük elmúlt. Ismerek lelkes embert, a ki színes 
képekkel próbált utat törni, pó to ln i: de a reproductió erejét multa 
fölül, a ministeriumot pedig hiába ostromolta. Pár forinttal kiszúrták 
a szemét és azóta —  hallgat egy ideával szegényebben és egy tapasz
talattal gazdagabban. Ismerek embert, ki kiadókat akart ilyen vállalatba 
ugratni, de hát nem akadt rá senki, mert — mondották —  a felekezeti 
iskolák szegények, azok se veszik meg. Magam is, mások is kiadványo
kat, „Történeti életrajzok“ évfolyamait vagdossuk, ragasztjuk, csirizel- 
jük össze, hogy valami magyar tárgyú képeink mégis legyenek . . .  de 
segítségre nem jön senki: magának az államnak összes tevékenysége 
e tekintetben évek során pár fali térkép kiadására zsugorodott. Sőt 
épen most, e sorok írása közben hallom, hogy irányadó, igen magas 
állású férfiú kiadta már az új jelszót „túltengésben van a szemléltetés11 
és más „tanügyi vezérférfiak“ nem mondtak annak ellen. Csoda-e, ha 
ilyen körülmények közt a leglelkesebb tanár is belefárad a küzdelembe 
annyival inkább, mert munkásságának semmi irányban látszata nincsen, 
így állunk a szemléltetéssel és a nemzeti geniussal és ezen állásunk
ban is már amaz irányadó kijelentés szerint túl vagyunk a delelőn.
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Tisztelt szakosztály! én azt tartom, hogy mindez nem jól van; 
és azt tartom, hogy bármily irányadó személy nyilatkozott is, hogy 
bármily ragadósak és kelendőek is nálunk a jelszavak : az új jelszó
nak ellenállani és épen ellenkező irányban kérni, sürgetni, követelni, 
zaklatni elengedhetetlen kötelesség. Ez a mai csúfos, hazug állapot, 
fönn nem m aradhat! Hiszen nem is erőnket meghaladó dolgokról, nem 
is tantervek fölforgatásáról, nem is százezrekről van szó • hanem mind
össze egy kis hozzáértésről, egy kis akaratról és pár ezer forintról. 
Az országyűlés kicsibe múlt, hogy 200.000 forint kamat nélküli köl
csönt meg nem szavazott egy vegyes nyelvű színház segítségére; ha 
mi mindnyájan mozognánk, talán annak a 200.000 forintnak meg
kaphatnánk pár esztendőre a kamatját és abból vígan orvosolhatnánk 
legégetőbb bajainkat és végét vethetnők mai csufságos állapotainknak.

Egyelőre csak pótolnánk.
A Hölzel-féle képekhez pótlólag csináltatnánk legalább öt-hat 

magyar typikus tájképet és már volna valami. Ugyanígy pótolnók 
a földrajzi oktatás más képeit: a flóra-egyedeket és leginkább az 
egyedekből álló compositiókat. Ugyanilyen pótló képeket csináltatnánk 
(ha már más nem telik) a Hirt-féle modorban, természetesen mind 
Magyarországról, mert ez van mindenütt elhanyagolva. Mi több : az 
állam szinte ingyen csinálhatná, hiszen sok szép kép birtokában van 
az „Osztrák-Magyar Monarchia“ czímü műből, azokat neki csak 
tabellákra le kellene nyomtatnia. És ezekkel már sok nyomorúság 
orvosolva lenne.

Épen így tennénk egyelőre a történetieknél is. Az iskolánkban 
levő idegen gyűjteményeket kiegészítenők a magyarokkal. A Lange- 
féle képek stílusában csináltatnánk tiz-tizenöt magyar műemléket. 
Egyéb gyűjtemények pótlására az állam különféle vállalatoktól meg
szerezhetné a már létező, válogatott clichéket, m etszeteket: az archeo
lógiái Értesítőtől a magyar föld őskorára, Miskovszki szép művéből a 
magyar műemlékekre, az „Ötvös művészet Rem ekeidből az e nemű 
termékek jellemzőit válogathatná össze, a „Monarchia“ köteteiből e 
nemben is több jó dolgot adhatna; a „Történeti Életrajzok“-ból 
szintén válogatva vásárolhatna és ha mindezt még pár eredeti tabellá
val kiegészítené: úgy e tekintetben se kellene többé pirulnunk. Ugyanígy 
kieszközölhetné az Athenaeum irodalomtörténeti clichéit is annyival 
könnyebben, mert azok közt úgy is kevés a szó szoros értelmében 
vett eredeti. Meg vagyok győződve, bogy mindez olyan olcsóság, hogy 
ha a cultusministeriumbau csak egy kis jóakarat van a dolog iránt, 
hát megkezdheti a dolgot akár holnap.

Mert sürgős is volna a dolog.
Azután a millenniumi kiállítás. Ott bizonyosan sok olyan érdekes 

dolog gyülemlik össze,, a melyek lerajzoltatása, az iskolák számára 
való közrebocsátása magánál a kiállításnál is mélyebb, tartósabb 
nyomokat hagyna. Azt az alkalmat két kézzel kellene megragadni,
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hogy a mi igaz kincs ott fölszinre kerül, az ne tűnjön el ismét nyom
talanul, hanem az iskoláké és azok révén a köztudaté és a nemzeti 
művelődésnek, öntudatnak kincsévé, elemévé legyen. Azoknak jó össze- 
válogatása, sokszorosítása, esetleg gypsben való másolása épen az 
olcsó alkalomnál fogva szintén nem járhat túlságos költekezéssel.

Még egyet. A millennium alkalmából Magyarország törvény- 
hatóságai egymással vetekedve rendelik, festetik meg a területükön 
előfordult országos érdekű eseményeket. Előreláthatólag fog azok közt 
gyönge dolog is akadni, de nyilván’ lesz köztük sok olyan alko
tás is, a melyeknek közkincscsé tevését a nemzeti érdek is paran
csolja. Némileg nagyobb pénzerővel azokat, meg a museumban levő
ket, azután egy és más freskóinkat (pl. a törvénykezési palotából, 
a Mátyás templomból) az állam másoltathatná és azokkal a képek
kel iskolái között állandó cserét létesíthetne olyan formán, mint 
a hogy azt ügyesen a francziák csinálják. A . B. C. D. városok 
középiskolái ab, cd, ef, gh, számú képeiket, mondjuk félévi cseré- 
lési idővel, két esztendő leforgása alatt egymásnak mind bemutat
nák. És így tovább. Még utolsó lépés volna, hogy a legnevezetesebbek 
olaj, vagy aquarel nyomásban sokszorosíttatnának és mindén iskolának, 
de még a magyar házaknak is állandó kincseivé lennének.

És —  meg vagyok győződve — hogy mindez kitelnék annak 
az idegenszerü szórakozásra már-már föláldozott 200.000 írtnak pár 
esztendei kamataiból és kimondhatatlan haszna lenne belőle a nemzeti 
culturának.

Közös hazánk szépségeit, közös hazánk lakosainak életét, őrömét- 
búját hirdetné, szemléltetné minden középiskola; közösen szerzett 
közös culturánk emlékeit tárnák mindenki e lé ; közös történetünk 
szivet-lelket megragadó jeleneteit szemléltetve, kézzelfoghatólag bizo
nyítanák : hogy e földön ezer esztendő óta mindig soknyelvű és vallású 
nép lakozott, de azért mindig csak egy magyar haza, egy magyar 
cultura és egyetlen magyar nemzet volt. Mennyi államveszélyes his
tóriai hazugság pattanhatna széjjel és minden vidéknek a maga közép
iskolája olyan szent helyévé lenne, a melyben nemcsak bizonyítvány 
papirost szerezhetnének, hanem igazán a magyar genius éltető lehét 
éreznék.

Ezek jutottak eszembe abból az ikonoklasta eset alkalmából és 
sok tusakodás után ezekkel lépek a t. szakosztály elé és kérem :

Mondja ki, hogy az elmondottak alapján is szemléltetésünk 
hiányos és a mi van, az egyoldalúságánál fogva sok tekintetben nem
zetietlen és épen rovásunkra hazug.

Mondja ki, hogy szemléltetésünknek a jelzett irányokban való 
rendszeres pótlása, kiegészítése, részben való egész ujjáalkotása elke
rülhetetlen és sürgős szükség.

(Budapest.) Varga Ottó.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 33
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A TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.

(.Vége.)

Maga az egyetemi nevelés is a túlságos specializálás bajában 
szenved. Fentebb láttuk a seminariumok hátrányát e tekintetben. 
Tanárvizsgálati rendszerünk is a szakszerűség oly szűk körére utalja 
a jelöltet, mint sehol másutt nyugaton. Igaz, hogy az egy fő és az 
egy melléktárgy közti különbség már az 1888-ban kiadott tanárvizs
gálati szabályzatban eltörültetett, mégis a követelmények még mindig 
messze mögötte maradnak annak, a mit például Franczia- vagy Porosz- 
országban követelnek a tanártól általános tudományos tájékozottság 
dolgában. A franczia közoktatás a tanárok gyakorlati alkalmazásában 
többféle ágat különböztet meg s e szerint a gyakorlati képesítő 
vizsgálat is több szakra oszlik, de tudományos készültség tekintetében 
nem ismér többet két iránynál, melyek egyike az iskolának összes 
nyelvi, irodalmi és történeti, másika maihematikai és természettudo
mányi tanulmányait egybefoglalja. A tanárvizsgálat előfeltételéül tekinti 
ugyanis vagy az irodalmi vagy a tudományos licenciatus egyetemi 
fokát melynek követelményei mindenkép elérik, itt-o tt meghaladják 
saját tanárvizsgálati szabályzatunkban az egyes szakokra szabott 
mértéket. Würtemberg és Poroszország a középiskolai képesítő vizsgá
laton nemcsak két iskolai szakban való magas fokú képzettséget 
követel, hanem vele kapcsolatban még egy vagy két, sőt néha három 
más tárgyban is annyi jártasságot, hogy a tanár bennök a középiskola 
középosztályaiban taníthasson, pedig ez a mérték részleteiben alig áll 
mögötte annak, a miben hazai vizsgálati szabályzatunk a teljes szak- 
képzettség biztosítékát látja.

Egyelőre azonban nem remélhetjük viszonyaink javulását e 
tekintetben. A csekélyebb készültség, melylyel jelöltjeink az egye
temre jönnek, a szükséges szakirodalomnak majdnem teljes hiánya, 
jelenleg még az egyetemi előadások szűkebb köre is oly feladatot 
rónak a magyar bölcsészethallgató vállaira, hogy többnek elviselésére 
nem marad ereje. A vizsgálat s ezzel a tanári műveltség színvonalát 
és tekintélyét szállítanók le, ha a méltányosan elérhetőnél többet 
követelnénk. De hogy haladnunk kell a tökéletesebb felé, az —  azt 
hiszem — szintén bizonyos.

Én tehát mindezeket magán az egyetemen szeretném előadva 
lá tn i; tudományos jellegét nem félteném, sőt egyenesen emelve látnám 
általa. A tudománynak sohasem árt, sőt hasznára van, ha az élettel 
érintkezik s szükségeiből új irányt, új erőt vesz magához koronkint. 
Hogy egy példát hozzak fe l: abban, hogy a görög nyelv tanításába 
közvéleményünk még mindig nem tudott belenyugodni, nincsen-e része 
az egyetemi görög tanításnak, mely e stúdiumot nem bírta az életre
valóság kellő színvonalára emelni ? S nem hat-e vissza ez aztán 
magára az egyetemre ? A tudományos pálya nem olyan Magyarorszá



gon, hogy kenyérpálya lehetne; tudósaink nagy része egész életében 
vagy jelentékeny részén át középiskolai tanár volt, a philosophiai facultás 
hallgatói és épen legbuzgóbb hallgatói túlnyomó részben tanárjelöltek. 
Miért zárkóznék el épen az ő szükségleteik elől az egyetem követ
kezetesen ? Ha a jogi, az orvosi facultás a közigazgatás, igazság
szolgáltatás és egészségügy szemmeltartásával rendezi előadásait, miért 
ne rendezhetné a bölcsészeti a tanárképzésével? Vájjon mert tan 
könyvek vannak, nincs-e e miatt magyar jogtudomány, vagy orvosi 
szakirodalom ? A görög nyelv hallgatói megfogytak, mióta nem kötelező 
tantárgy s ezzel megfogytak a tudomány munkásai, meg irodalma, 
sőt gyengülhet egész, amúgy is szégyenletesen szegény classica- 
philologiánk.

Ha a követelmények e fokozása az egyetemi tanárok számának 
szaporítását tenné kívánatossá, ez szintén csak tudományos haszon 
volna, sőt azt hiszem, nem csalódom, ha égető szükségnek minősítem. 
Nem gondolunk kellőleg a tudósok nevelésével. Egy-egy megürült 
egyetemi tanszék betöltése nagy fejtörést okoz s csak kivételesen 
sikerül úgy, hogy abban az ország közvéleménye megnyugodhatnék. 
M iért? Talán mert —  mint Kármán kérdezte most száz esztendeje 
—  a magyar clima ellenséges a tudományoknak? Ha szaklapjaink 
czikkein végigtekintünk, azt látjuk, hogy azoknak jelentékeny részét 
tanárjelöltek írták. Nevük egy-két éven át fölmerült a tudományos 
irodalomban, egy-egy kérdés sikerült megoldása tanúságot is tett 
tehetségükről s aztán egyszer csak elhallgattak, letűntek a tudomány 
harczteréről. Gondoskodni kellene —  s nem tagadható, hogy nehány 
év óta van is javulás e téren, de még korántsem kielégítő — a 
tehetségek csoportosításáról. Első sorban természetesen a főváros jön 
itt tekintetbe, de tekintetbe veendők lennének a vidék nagyobb köz
pontjai is. Már három-négy egy színvonalon álló ember is sokat tehet 
egymás törekvéseinek ébrentartására, emelésére, a kisvárosi légkörnek 
tompító hatása ellen. Emelik azt az ily központoknak, bár kezdet
leges culturalis eszközei is, könyvtára, gyűjteményei, színháza, művel
tebb társasélete, tanulóságának magasabb színvonala. Még nagyobb 
szerep juthatna e tekintetben a vidéki tanári köröknek. Ide küldet
hetnének gyakorló évre a tanárjelöltek is, kiket a tanárszükség 
beálltával mind nehezebb lesz a tanárképző gyakorló-gymnasiumában 
alkalmazni. Már az az erkölcsi tudat, mely a munkásságot ily módon 
megbecsülve látná, sem épen megvetendő tényező. A paedagogiai hasznot, 
melyet egy így nemesebb iskolai élet teremtése idézne elő, most 
említeni sem akarom. S mily csekély eszközökkel, mily könnyű szerrel 
lenne ez megvalósítható!

A magyar középiskolai tanárban különösen meg kell becsülni 
a tudományos törekvést, mert nálunk nagyrészben ő végzi azt, a 
mi külföldön inkább az egyetemi tanár tiszte. A magyar tudomány 
kérdésein az egyetemi tanárok számához viszonyítva, aránylag sokkal
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több középiskolai tanár dolgozik, mint másutt nyugoton. Azonban 
kétségtelen, hogy még ha nem is a mai esetlegesség alkotja tanári 
karát, a középiskola mindig inkább paedagogiai tapasztalatok szintere 
marad s a tudományok igazi melegágya az egyetem. Ennek catedráit 
kell minél inkább megnyitni a fejlődő tehetségek előtt. Berzeviczy 
Albert közelébb megjelent röpiratában erősen kiemeli egy harmadik 
egyetemnek épen ezt a tudósnevelő jótékony hatását.* „Félreismerhetet
len, hogy mily nagy előny háromolnék a budapesti egyetemre, — 
mint az ország első tanintézetére s általa tudományos képzés ügyére 
is — az által, ha a kolozsvárin kívül még egy egyetem létesülne 
a vidéken, a mely szintén tért nyitván minden szakbeli tudományos 
férfiak működésére, ezáltal a tudománynak és tanításnak tett közvetlen 
szolgálatokon kívül a kormányt abba a helyzetbe hozná, hogy az 
ország első egyetemén megüresedő tanszékek betöltésénél két kisebb 
egyetemnek már bevált, már kipróbált erői közül válogathasson. 
Ismeretes, hogy külföldön is ez a tudósképzés útja. Azonban ez a 
harmadik egyetem, tudjuk, még nagyon is a jövő zenéje. Egyelőre 
mint új közoktatási ministerünk is kijelentette, még annyi a fejlesz
tendő a meglevő két egyetemen, hogy egy harmadik felállításába 
fogni korán lenne. Addig tehát magán a meglevő két egyetemen kellene 
jövendő egyetemi tanárokat képezni. Szaporítani kell a tanárok számát 
első sorban a docensi, aztán — mint alább kifejtendem — a tanársegédi 
intézmény útján, ha a meglévők sokalják a megnövekedett feladatot, 
S ezzel ismét nemcsak a tanárképzés ügyét szolgáltuk, hanem hazai 
tudományosságunk, egész közművelődésünk ügyét is emeltük.

Az egyetem tehát fölfogásom szerint többet tehetne a tanár
képzés érdekében, mint jelenleg tesz, a nélkül, hogy tudományos 
jellegét csorbítaná, ha ugyan nem emelné.

Francziaországban is, a melyre oly igen szeretünk hivatkozni s 
a hol mint tudjuk, az egyetemeket szakiskolák ú. n. faculté-k helyette
sítik, körülbelül 20 év óta ismét egyetemek létesítésén fáradoznak. 
Maguknak a franczia faculté-knek nagy többsége az egyetemi rend
szer mellett foglalt állást és nem kisebb szellem mint épen Renan 
volt az, a ki 1867-ben úgy nyilatkozott, hogy Sadowánál nem a 
német iskolamesterek, hanem a német egyetemek által terjesztett 
tudomány nyerte meg a csatát. Sedan óta még inkább növekedett 
Francziaország elfogulatlan gondolkodóinak elismerése és tisztelete a 
német egyetemek iránt. Az École normale is inkább egyetemi tanáro
kat nevelt mint középiskolaiakat; a kik ez intézetekből középiskolába 
jutottak, ez állásukat csak átmenetnek tekintették. A német egyetemek 
sem igen ismernek különösebb intézményt a tanárképzés számára; 
saját kebelükben, a tanulmányok czélszerű berendezésével, még inkább 
a hallgatókkal való személyes érintkezéssel oldják meg a tanárképzés

* Közművelődésünk és a harmadik egyetem 52. 1.
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kérdését. Oly férfiak mint Friedrich August Wolf Halléban, Gottfried 
Hermann Lipcsében, August Boekh Berlinben, Doederlein és Nägelsbach 
Erlangenben, Bonitz, a Thun redszer alatt középiskoláink tantervének 
készítője nemcsak tudósok, hanem iskolamesterek is voltak a szó 
legnemesebb értelmében, a kik annyifelé lefoglalt idejüket nem szánták 
hallgatóiktól, kiket magánolvasmányaikban útbaigazítottak s minden 
tekintetben támogattak. Természetesen tekintetbe jő itt a német 
egyetemi hallgatónak általában nagyobb intelligentiája, melyet már a 
középiskolából hoz magával, a szak- és didacticus irodalom aránytalan 
gazdagsága s egyáltalán a magasabb cultura ezerféle segítő körülménye.

Épen ezért jobban kellene nálunk is biztosítani az érintkezést 
tanár és tanítvány között. Ha maguk egyetemi tanáraink ezt a mun
kát sokalják, tanársegédeket —  így nevezhetnők talán őket — kellene 
melléjük adni, kik ez érintkezést közvetítenék, számukra aztán ez 
lehetne mintegy az egyetemi tanárság előiskolája. Rombauer Emil 
évek előtt a württembergi Stift-et nevezte meg, mint olyat, mely 
némileg követendő példa lehetne. Itt az egyszersmind benlakásban 
és ellátásban részesülő jelöltek tanulmányait és gyakorlatait az ú. n. 
repetensek vezetik. A repetens mint olyan egyetemi magántanár s 
joga van collegiumot hirdetni az egyetemen. Maga az egyetem a 
Stiftre nem gyakorol befolyást, de az előadásokra bejárhatnak s be is 
járnak oly theologusok és tanárjelöltek is, a kik különben nem ben- 
lakói a Stiftnek. Pirchala az École normale maítre de conférences-ext 
hozza föl utánzandó például, mint a kik „a facultások tanárainak 
előadásaiban maradó hézagokat kitöltik és a tanárjelöltek munkál
kodását mindenképen vezetik.* Például a philologusokkal alaposan 
átveszik a classicus nyelvek grammaticáját, gyakorolják a tanárjelöl
teket költői és prózai írók exponálásában és irodalomtörténeti mél
tatásában, gondot fordítván arra, hogy az irodalom minden korszaka, 
az ókori élet minden oldala képviselve legyen, átveszik velük külö
nösen azon müveket is, melyekről a facultás tanárai előadást tartanak, 
végre vezetik a compositióban való gyakorlatokat.“

Ilyenformán képzelném én is a jövendő tanárképzést már akár 
inkább az egyetemmel, akár az internatussal kapcsolatban. Munkájának 
súlypontját nem a közlő, hanem a gyakorló tanításra szeretném helyezve 
látni. Működése aztán inkább a rendes egyetemi tanárok előadásához 
fűződnék. Az illető tanársegéd, a kit így az egyetemi tanár mellé 
állítanánk, például a nyelvi és irodalmi szakok körében először is 
meggyőződést szerezne róla, mennyiben értették meg az előadást a hall
gatók, s kiegészítené annak netáni hézagait. Kijelölné olvasásra és meg
beszélné, számon venné a tanár által az illető tárgy irodalmából ajánlott 
jelesebb szakmunkákat, valamint az írók azon főbb müveit, melyekről 
az előadás épen foly. Főként itt lennének helyén a magyarázatos

* Már idézett előadásában. T. E. К. XIX. 59. 1.
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collegiumok, melyeknek egyetemünk annyira szűkében van. Hogy egy 
példát mondjak : az egyetemi tanár tárgyalná Horatiusi, bevezetésül 
megadná a Horatius irodalmat, azután az író életrajzát a források 
alapján, a szöveg történetét, a költő viszonyát a görög lyricusokhoz 
és kortársaihoz, a stoicus és epicureus világnézetet, ezzel össze
függésben Horatius világriézetét, ódáinak tárgyát, stílusát, szerkesztő 
módját általában, végül áttekintené hatását az európai irodalmakra. 
A tanárképzőben pedig ugyanakkor olvasnák Weissenfelsnek, Arnoldnah, 
Kirchhofnak stb. egy-egy tanulmányát, Bernhardy és Zeller megfelelő feje
zeteit, az ahhoz értők egy-egy franczia, angol munkát is ismertetnének, 
lefordítanák és megbeszélnék a leghasználhatóbb magyarázatos és 
iskolai kiadások alapján s a szükséges aestheticai és reális fölvilágosí- 
tások kíséretében a jelesebb ódákat, satyrákat, modern fordításokkal 
összevetnék s végül magukból a költeményekből nyert szempontok 
szerint összefoglalnák. A didaktikus útmutatások is az egyes írókra, 
müveikre nézve — mert az iskola inkább ilyeneket ismer, semmint 
egész korok vagy irodalmak rendszeres történetét -— e keretben volnának 
leginkább megadhatók, az iskolai kiadások vagy más egyéb segéd
művek, melyeknek a tanár jövendő pályáján hasznát veheti, ez össze
függésben legalkalmasabban megismertethetek. így olvasnák e módszer 
szerint a modern irodalmak jelesebb termékeit is. Itt lennének helyükön 
a stilus-gyakorlatok, melyekről sürgősen és erélyesen kellene gondos
kodni, mert például a fiatalabb tanári nemzedék a latin stilistikának 
gyakran elemi részeiben sem járatos. I tt  lennének a modern nyelvek 
is alkalmasabban gyakorolhatók. A történelmi stúdiumokban olvasnák 
azon kútfőket s azon főbb korok legjelesebb méltatóit, a kik az iskola 
szempontjából is fontosak s esetleg ott meg is ismertethetők. A föld
rajzi, természetrajzi és physikai szakokban az irodalom megismerésén 
kívül még az illető eszközökkel való elbánás s azok didacticai czélokra 
való fölhasználása jönne tekintetbe, mint a különféle kirándulások, 
museumok, kísérletek stb. Egyszóval itt lenne elvégzendő mind az 
a munka, melynek a tanár és tanítvány közti személyes érintkezés 
a lelke s a melyet az egyetem jelen szervezetében csak hiányosan 
vagy sehogysem teljesít.*

Mindez magán az egyetemen is megtörténhetnék s ott is lenne 
megillető helye. A mennyiben azonban bölcsészeti kara ebbe most 
még bele nem nyugodnék, felhasználandó számára a tervezett inter
natus is. De fő mindig az marad, hogy első sorban az egyetem tegye 
meg a magáét a tanárképzés terén. Igen helyesen hangsúlyozta 
Kármán Mór 1891-iki előadásában, hogy az internatus kérdése nem 
is annyira a bölcsészethallgatók, mint inkább az egész egyetemi nevelés 
kérdése. „Egy jól berendezett deákház, hol a tanuló tisztességes lakás 
mellett talál könyvtárt, nemes mulatságot, hol együtt nevelődnék,

* V. ö. A tanárképzés ügye hazánkban. K. M. T. E. К. XXIV. 517. 1.
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művelődnék társaival, mindenesetre jótékony hatással volna deákjaink 
életére —  úgymond — meg azokéra is, a kik nincsenek ezen házban. 
Valóban ilyesminek, egy deákbáznak az alkotása, hol minden megyé
nek meg volna helybetöltő joga, mert hozzájárulna annak felépítésé
hez ; 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 ösztön
díjasait, a helyett, hogy most csekély összegeket utalványoz nekik és 
az által arra kényszeríti, hogy úgy éljenek, mint a pesti deákok —  
nem akarom rajzolni, hogyan: ez nemesítőleg hatna az egyetemi 
életre általában.“* Pasteiner lelkesedve szemléli a párisi École normale 
supérieur-Ъеп folyó életet: „Egy nagy négyszögü épület, oszlop- 
csarnokos, nyílt folyosók futják körül az udvart, mely kertté van 
átalakítva: üde zöld pázsit, virágültetvények, árnyas fák. Körül- 
jártunkban az árkádokból a fák lombjain keresztül belátunk az udvar 
árnyas helyeire, épen egy óra van, az intézet növendékei a gyepen 
heverésznek, csoportokban beszélgetnek, kaczagnak, szórakoznak és 
pihennek az ebéd utáni szünetben: Francziaország tudományos jövője 
családi idyll keretében. Vájjon elhigyjük-e, hogy itt a nagyra törekvés 
és nemes versenyen kívül más emberi szenvedélyek is uralkodhatnak ?“**

Igazán, ha a külföldi, szervezett deákélettel szemben azokra az 
aggodalmakra gondolunk, a melyek közt a magyar szülő ma egyetemre 
bocsátja fiát, s a melyeket teljesen jogosultaknak kell ismernünk, ha 
meggondoljuk a magyar egyetemi polgár elpazarlott vagy átnyomorgott 
éveit, akkor a pótolhatatlan tudományos kárt nem tekintve is, el kell 
a szivünknek szorulni. Volt közoktatásügyi ministerünk, Eötvös báró is, 
legszebb ábrándjai közé sorozta azt a tervét, hogy Budán, a Vérmező 
táján egy egész kis deákvárost — a la quartier latin —  létesítsen. 
A harmadik egyetem szószólói is mind fölemlítik a kis városok tá r
sadalmi életének erkölcsi hasznát a szárnyaira bocsátott ifjúra nézve. 
Oly nagy városban, mint Budapest, e tekintetben a legnagyobb lelki
testi veszedelemnek van kitéve.

Természetesen első sorban a bölcsészetballgatók jönnek itt 
tekintetbe, a kik általán a legszegényebb családok sarjadékai s még 
a többi karok tanulóinál is sokkal súlyosabb körülmények közt végzik 
tanulmányaikat. Ezeknél nemcsak a nevelés, de egyenesen a jótékony
ság kérdése ez, úgy a mint a viszonyok ma vannak. Egészben azonban 
nagy gondot kellene ráfordítani, hogy az internatusbeli élet minden 
clastromszerüségtől, s a vele járó társadalmi korlátoltságtól lehetőleg 
ment maradjon. Egyrészt a jól beosztott szabadnapok, a kellő mennyi
ségű szünidő és más, az intézet kebelén kívül álló hallgatókkal 
való minél sűrűbb érintkezés lennének hivatva e bajokat enyhíteni.

* Tanáregyleti Közlöny XXV. 74. 
Magyar Tanügy. IV. 609.
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Mert a mai nevelősködéstől az az egy jó oldala el nem vitatható, 
hogy a tanárjelöltek egyrésze ebben az idejében tanulta meg a művelt 
társadalmi érintkezés formáit, a melyekre, ha valakinek, bizonyára a 
tanárnak van szüksége. Nemcsak társadalmi állásának külső tisztessége 
kívánja meg, hanem egyenesen tanítói működésének sikere függ tőle. 
A tanárnak minden tekintetben példaként kell tanítványai előtt állania.

Sokkal mélyeben is fekszik ez a baj, mint a fölületes szem előtt 
tetszhetik és komolyabban kell vele számot vetnünk, mint eddig tettük, 
mi magunk is, a közoktatási kormány is. Azzal, hogy a tanári pályát 
általán a legszegényebb közép- vagy épen alsó néposztály gyermekei 
keresik fel, eddig egyszerűen mint ténynyel számoltunk s különböző 
tetteinknek, elhatározásainknak szolgált rugójául. Pedig ez a jelenség 
nem ok, hanem okozat. A jobbmódú középosztály tagjai egyszerűen 
nem keresik fel a tanári pályát, mint olyat, a melyen azt a tár
sadalmi helyzetet nem érhetik el, a melyben addig felnőttek s a 
melynek legalább is megtartása jövendő életük czélja. Ösztöndíjak szer
vezése, internatus felállítása e tekintetben még veszélyt is rejthet 
magában. Mert, ha eddig szegénysorú ifjak választották a tanári pályát, 
legalább nagyobb részint érezték magukban a tanítói hivatást. Ezen
túl megtörténhetik s ha elejét nem veszszük, meg is fog történni, hogy 
az összes karok szegényei versenyezni fognak a bölcsészethallgatói 
ösztöndíjakért. Hivatásérzettel keblében, jövőjére függesztett szemmel 
az ifjú a legnagyobb nélkülözéseket is el képes viselni, a kevésbbé 
tehetséges eladja magát a kényelmes jelenért. A tanárszükségen talán 
segítve lesz, de ama nagy társadalmi és culturalis károk, melyek e 
jelenségekből eddig is folytak, megszüntetve épen nem lesznek, ha 
csak nem növekednek még. Aztán az ily módon tanári pályára csábított 
ifjú nem fogja-e érezni későbbi éveiben pályájának összes keserűségeit? 
Nem gondolja-e majd, hogy ifjúsága nehány jobban eltöltött évéért 
eladta egész későbbi életét ? Ha az internatus nem lesz több, mint 
csak a szegények asyluma, nem szolgálja érdeme szerint a tanárképzés 
ügyét sem.

A tanári pályát anyagilag is kedvezővé kell ten n i: ez a szükség- 
képeni végeredménye minden a tanárképzést illető elmélkedésnek. 
Oly országban, hol egyenesen a legfontosabb culturalis érdekek 
fűződnek az iskolához ; a melyben egész nagy városok, vidékek vannak, 
hol a magyar állam, a magyar cultura majdnem egyetlen képviselője 
a középiskola: oly országnak, hol a tudósok és épen a legnemzetibb 
tudományoknak : a magyar nyelv, irodalom, történelem, a magyar föld- 
és nép rajzának művelői a középiskolai tanárok soraiból kerülnek k i ; 
a hol a tudós társulatoknak, culturalis egyleteknek, egy sereg társadalmi 
mozgalomnak ha nem is mindig megindítói és fentartói, de éltető 
lelkei a középiskolai tanárok ; annak az országnak tehát, mely nagyobb 
és fontosabb és úgyszólván létérdekeit illető munkát vár a tanártól, 
többet, mint bárhol Európában — első sorban meg kellene becsülnie



461

a középiskolát és tanárait. Vegyük észre, hogy itt nem többé elvonult 
szerzetesekkel, vagy a különféle életpályák rokkantjaival van dolgunk, 
hanem egy új, erős társadalmi osztálylyal, mely munkájáért megillető 
helyet is kér a társadalomban. A mi hibája van is ma még, onnan 
ered, hogy ezt a helyet még nem kapta meg. A tanári pályának a 
legkeresettebb pályák egyikének kellene lenni. A tehetősebb családok 
sarjainak, a kik tanulmányaikért anyagilag is képesek áldozni —  mert 
kétségtelen, hogy a tudomány fényűző —  versenyezve kellene a tanári 
pályát is körükbe vonniok. így lehetne a követelményeket folyton 
fokozni, az egész közművelődés színvonalát emelni.

Minden mozgalomnak sikere, melyet a tanárképzés terén meg
ind ítunk , végeredményében annak a kérdésnek megoldásától függ, 
milyen társadalmi állást leszünk képesek a leendő tanárnak biztosítani ?

(Pozsony.) Dr. Zlinszky Aladár.

EGYESÜLETI ÉLET.
A választmány 1895. márczius 11-én tartott ülése.

Elnök: dr. Beöthy Zsolt; jegyző: dr. Szigetvári Iván.
Jelen voltak : dr. Alexander Bernát, dr. Веке Manó, Felsmann József, 

Fest Aladár, Hofer Károly, dr. Károly Gy. Hugó, dr. Lechner László, 
Mauritz Rezső, dr. Molnár István, Müller József, dr. Négyesy László, Bajner 
Ferencz, Beif Jakab, dr. Schmidt Ágoston, Tiber Ágost. Tömör Ferencz, 
Varga Oltó. Vámossy Mihály, Volf György.

Főtitkár bemutatja:
1: A budapesti I. szakosztály következő átiratát: Farcti Ottó előadása 

folytán a választmány kérje ki a magas ministerium elvi hozzájárulását egy 
hazai tárgyú és készítményt! szemléltető képgyűjtemény államköltségen való 
kiadásához s egyúttal ajánlja fel közreműködését a részletes tervezet ki
dolgozásában, esetleg a kivitelben is.

Beöthy elnök meleg pártolása után a választmány fölkéri Beöthy, 
Varga és Fest urakat, hogy készítsék el a tervezetet s közvetetlenül nyújt
sák be a ministeriumban.

2. Bemutatja ugyancsak az I. szakosztálynak átiratát Bartos Fülöp 
előadása folytán: A franczia nyelvi érettségi vizsgálat mai formája mon
dassák ki a sikeres tanítás akadályának ; szólíttassék fel a magas ministerium, 
intézkedjék oly értelemben, hogy az Utasítások által kitűzött első czél (biztos 
nyelvtani ismereten alapuló megértése az újabb franczia irodalom műveinek-) 
képezze az érettségi vizsgálat egyedüli tárgyát.

Alexander indítványára kimondja a választmány, hogy az indítványt 
most még nem terjeszti fel a választmány a ministeriumhoz, hanem felhívja 
a köröket és szakosztályokat, hogy a tanterv tárgyalásában ezt is vegyék be 
a főfontosságú pontok közé.

3. Fölolvassa a főtitkár a zsúfolt osztályok ügyében készített föl- 
terjesztést.

Négyesy a létszámot kétféleképen kívánná megállapítani: alsó osz
tályokra 50, felsőkre 40.

Volf az 50-et sokalja s ha kétféle létszámot akarunk, 40 és 30 volna 
kívánatos. 0 azonban pártolja a főtitkár szövegét.

A választmány a kérvényt változtatás nélkül elfogadja.
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4. Bemutatja a Kossulh-gyászbizottság fölhívását csatlakozásra.
Tudomásul szolgál.
5. Jelenti, hogy a nemzetiségi vidékek tankönyvei ügyében készült 

kérvény benyujtatott a közokt. ministeriumban.
6. A körökhöz intézett körlevél, a mely a Közlöny legutóbbi számában 

megjelent, a napokban egyenkint is szétküldetik.
Elnök bemutatja: 1. A debreczeni kör elnöke, Dóczi Imre üdvözlő 

táviratát az alakulás alkalmáBól, továbbá egy levelét, a melyben a kör 
nevében azt kéri, hogy most már mint kerületi kör jogosítva legyen a tag
díjakat beszedni.

A választmány határozata: ha tisztán formai beszedést gondolnak, 
hogy aztán ide beküldjék, az ellen nincs kifogás. A mai Alapszabályok 
szerint azonban saját körük javára levonást nem eszközölhetnek; ellenben, 
ha kiadásaik lesznek, a választmány hajlandó lesz azt külön megszavazni.

2. Bemutatja dr. Gerevich Emil levelét, a mely szerint Kassa város 
közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy az egyesület legközelebbi köz
gyűlését meghívja.

Köszönettel tudomásul szolgál.
E tárgygyal kapcsolatban felszólal
dr. Károly Gy. Hugó : A jászói prépost felhatalmazta, hogy az egész 

közgyűlést egy napra meghívja Jászóra.
A választmány köszönetét szavaz és fölkéri Károly Hugót, hogy e 

köszönetét a prépost úrral közölje.
3. Bemutatja a máramaros-szigeti kör kérvényét, hogy a választmány 

intézzen folyamodványt a kormányhoz, hogy a felekezeti iskolákkal kötendő 
vagy megújítandó szerződésekben a tanároknak teljesen az állami fizetés 
biztosíttassák.

Rajner fölöslegesnek tartja a kérvényt, mert a minister már úgyis 
határozottan kijelentette, hogy úgy történik.

Beöthy nem tartja fölöslegesnek. Igaz, hogy 5—6 év óta tényleg úgy 
történik, de vannak régebbi szerződések is.

A választmány elhatározza, hogy a kérvényt pártolólag fölterjeszti a 
ministeriumhoz.

4. Bemutatja Simon Béla, beregszászi áll. reáltanár kérvényét, a mely
ben a kormánytól azt kéri. hogy azoknak, a kik hosszabb időt töltöttek 
polgári iskolában s azután középiskolához jutottak, ez idő a korpótlék meg
adásánál számíttassák.

Határozat: ugyanaz, mint az előbbire.
Mauritz Rezső bemutatja a segélyalap ügyében kiküldött bizottság 

javaslatát. A bizottság azon módokat, a melyek szerint a segélyzőalap vagyo
nát növelni lehetne, következő pontokba foglalja össze :

1. 2, 5, 10 kros bárczákat tartalmazó füzeteket kellene nyomatni és 
ezeket eladnák a tanulóknak különösen a beírás alkalmával, de év közben 
is. Erre meg kellene nyerni az igazgatókat és tanárokat.

2. A tanári testületek a vizsgálati díjak bizonyos csekély — talán 
2%-út adhatnák.

3. Vidéken lehetne e czélra hangversenyeket, felolvasásokat rendezni.
4. A kormány meg volna kérendő, hogy a beíratási díjak 4°/0-át 

engedje át, minthogy az igazgatók e díjakat ingyen kezelik.
5. A körökbe pártoló tagokat kellene fölvenni, kik 50 kr. évi járulé

kot fizetnek.
6. Könyvkiadókhoz is lehetne fordulni.
7. Az országos segélyforrásokat fel kell keresni és igénybe venni.
8. Legtöbbet várunk a köröktől, a melyek mindent kövessenek el, 

hogy bizonyos alapítványt tehessenek.
9. A tanárok a magánvizsga díjakból is adhatnak valamit.
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Molnár István azt tartja egyik bajnak, hogy nem ismerik eléggé a 
segélyalap feladatát és működését. Ez irányban kellene valamit tenni.

Tiber kijelenti, hogy ő a segélyalap eddigi működéséről részletes 
statisztikát készített, amelyből csak azt említi fel, hogy csak 7000 frtot tud
tunk gyűjteni, de 3000 frt segélyt adtunk.

Elnök a határozatot következőleg mondja k i : az áprilisi ülésre ki
tűzzük úgy a bizottság javaslatát, mint a Tiber kimutatását s akkor gondos
kodunk egy felhívás kibocsátásáról.

Müller részletes jelentést tesz a pénztár állásáról: készpénz van jelen
leg 261 frt. Tagdíjakból eddig összesen 700 írttal több folyt be, mint tavai 
ez ideig. Javasolja, hogy a már kétségtelenül behajthatatlan tagdíjakat töröl
jük. Többek hozzászólása után a választmány kimondotta, hogy ragaszkod
nunk kell az Alapszabályokhoz.

Minthogy a múltkori általános felszólításnak sikere nem volt, a fő
titkár megbizatik, hogy a hátralékosokat személyenkint szólítsa fel.

Alexander azt kéri. hogy ha hirdetésekből megszerzi a szükséges 
pénzt, adhasson */< ív mellékletet.

A választmány beleegyezik.
Rajner jónak látná, ha a választmány tisztelegne az új államtitkár

nál, a ki közülünk emelkedett ki. mint gymnasiumi tanár kezdte pályáját.
Elfogadtatik.
A választmány köszönetét szavaz a köröknek eddigi buzgó műkö

désükért.
Lucich Géza egyleti tag meghalt.
Új tagok: Joó István tiszántúli ev. ref. egyházkerületi gymn. felügyelő, 

dr. Horvay Róbert keresk. akad. tanár, Priváry József. Voggenhuber Oszkár, 
Zvér Ferencz, Stark Andor kegyesr. gymn. tanárok, Párkányi Péter főreál- 
isk. r. kath. hitoktató, valamennyi Debreczenben (aj. Beöthy Zsolt), Szalai 
Miksa vágújhelyi reálisk. tanár (aj. Веке Manó), Waldapfel János oki. 
tanárjelölt Budapesten (aj. Alexander).

Főtitkár megjegyzi, hogy ezzel az új tagok száma az idén elérte a 
100-at. (Éljenzés). Szigetvári Iván.

Az ungvári kör.
— Tornázás alól való fölmentés. Mathematika és physika tanítása* — 

(1895. márczius 3. ülés.)

Schürger Ferencz alelnök az ülést megnyitván örömének ad kifejezést, 
hogy a kör tagjai lelkesedéssel és buzgalommal karolják fel az ügyet, minek 
legszebb eredménye az. hogy körünknek e tanévben ez már a hatodik 
ülése s ez által körünk mindinkább megfelelhet kitűzött nemes czéljának és 
közoktatásügyünk felvirágoztatásában is tevőleges tényezőként szerepelhet. 
Örömmel constatálja továbbá azt is. hogy az országban e tanév folyamán 
számos új kör is alakult, a mi ránk nézve annál is inkább örvendetes, mivel 
épen az ungvári kör volt az első, mely ez idén működését megkezdette és 
a körök megalakulásának szükségét hangoztatta. Ezután felkéri Medreczky 
Istvánt, hogy két bejelentett értekezéséi fölolvasni szíveskedjék.

Erre Medreczky István felolvassa «A tornázás alól való felmentés 
ügye» czímű értekezését. A szakismerettel és szorgalommal kidolgozott érte
kezést tanulságos eszmecsere követte. Báni Ede a torna alól felmentetteket 
is valamiképen foglalkoztatni kívánja. Dr. Fibiger Sándor а VII. Vili. osz
tályú papnövendékekre nézve is kötelezőnek óhajtaná a tornázást, csakhogy 
ott nagy akadály a ruha. Mazuch Ede a magántanulók tornázása felől tesz

A két értekezés kivonatát jövő számunkban közöljük.
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kérdést, mire Schürger Ferencz válaszolja, hogy van egy régibb rendelet 
mely szerint a magántanuló megkérdezendő, hogy kiván-e a tornából is 
vizsgázni s ha igen. úgy abból is megvizsgálandó. Dani Ede szerint jó volna, 
ha az év végén vizsgázó magán tanulók is megjelennének a rendes torna 
vizsgán. Schürger Ferencz ebben sok nehézséget lát s elegendőnek tartja az 
említett rendelet végrehajtását, de tekintve a tornázásnak jótékony és szük
séges voltát — kívánja, hogy ezután a tornázás valamennyi magántanulónak 
a legmelegebben ajánltassék.

Ez eszmecsere után Medreczky István felolvasta második értekezését 
«A mathematika és physika tanítása a középiskolában és az egyetemen — 
a kolozsvári pontok kapcsán». A felolvasás után Schürger alelnök a felolvasó
nak annyiszor tanúsított buzgalmáért a kör nevében köszönetét mond s a 
kör tagjait hasonló munkásságra kéri, mire a kör a felolvasónak jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz. Az alelnök az év végén megtartandó köri köz
gyűlést hozza szóba. Óhajtja, hogy az az alapszabályok értelmében nyilvá
nosan tartassák meg s hogy arra a szülők és tanférfiak is meghivassanak. 
Kérdést intéz a tagokhoz, hogy ki vállalkozik ez alkalommal közérdekű fel
olvasásra. Medreczky István jelenti, hogy «A tanuló ifjúság rend és tiszta
ság szeretetének ápolása »-ról fog értekezni. Erre az ülés véget ért.

Dngvárott, 1895. márczius 9. Dr. Holosnyay Irén, köri jegyző.

A máramaros-szigeti kör.
A m.-szigeti kör márczius 11-én tartotta rendes havi ülését Marikovszky 

Menyhért elnöklete alatt, melyen a tagok csaknem teljes számmal meg
jelentek. Az ülésen a következő nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és nyertek 
elintézést. 1. Elnök jelentette, hogy a márczius 2 ikán tartott felolvasó estély 
nemcsak erkölcsi, de anyagi tekintetben is nagyon szépen sikerült, a mennyi
ben a tetemes kiadások levonása mellett 47 frt 40 krnyi tiszta jövedelmet 
eredményezett, mely egyelőre a Takarékpénztárba helyeztetett el. Egyúttal 
indítványozta, hogy Krüzsely Blanka kisasszonynak, valamint a Zeneegyesület
nek és Dalkörnek, kik az estély sikerét közreműködésök által emelni szíves
kedtek, jegyzőkönyvileg hálás köszönet nyilváníttassék. A jelentés örvendetes 
tudomásul vétele után az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. 2. Elnök indít
ványozta, hogy a következő s ebben az iskolai évben utolsó felolvasó estély 
ápril 20-ikán tartassák meg. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, az 
állandó rendező bizottság felkéretett, hogy az estély programmjának egybe
állításáról mentői hamarabb gondoskodjék. Felolvasás helyett ezzel az alka
lommal Balogh Péter és Tanfi István körtagok physikai mutatványokkal 
kapcsolatos előadást fognak tartani. 3. Draskóczy Gábor terjedelmes s a 
mellett igen tanulságos felolvasást tartott egy napi renden levő kérdésről, a 
Közoktatási Tanácsról, minélfogva helyén valónak tartom azt kissé részlet 
tesebb kivonatban ösmertetni. Felolvasó bevezetésül elmondja a Közoktatási 
Tanács történetét 1872-től, tehát keletkezési idejétől máig, kiemelvén az 
1876-ben, 1890-ben, 1891-ben rajta történt változtatásokat, melyek azonban 
nemhogy elhárították volna, de sőt inkább előmozdították az 1894-ben hiva
talosan közzétett kimúlását. Tudja, hogy a Közoktatási Tanácsot abból a 
nemes intentióból szervezte a közoktatásügyi kormány, hogy annak tagjai 
mint megbízható szemek és fülek az országos kultúra minden egyes telepeire 
figyeljenek, minden tanügyi mozgalmat lássanak és halljanak s a látottak és 
hallottak felől informálják a kormányt; továbbá, hogy legyen egy biztos és 
a mellett tapintatos kéz, mely kigyomlálja a szakirodalom dudváit. De tapasz
talata szerint ez az intenlió nem vált be; »mert — így folytatja — az intéz
kedés egy oly irodalmi klikk-szellemet teremtett, mely a tankönyv-irodalmat 
monopolizálni törekedett, hatalmas gátat emelvén különösen a vidéki mun
kások prosperálhatása ellen . . . . E mellett a magyar genius szeméből gyak
ran pereghettek egyik másik, különösen a nyelvészeti szakban megjelent s
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approbált tankönyvek megpillantásától örömkönyek helyett a megbántás, 
sőt a sértés keserű könyei. Nem váltak javára a magyar tankönyv-irodalom
nak és épülésére a magyar tanuló ifjúságnak, az egyetemi tudományos rend
szert utánzólag, a be nem, végzett és el nem döntött criticai harczokat is 
sokszor felölelő s az írói díj fokozása miatt nagy terjedelemben készített s 
a túlterhelést minden tekintetben elősegítő tankönyvek. E felől azok tehetnek 
kiáltó tanúbizonyságot, a kik éveken keresztül gyakorlatilag foglalkoztak e 
tankönyvek szerint a tanítással». Felolvasó ezután felemlíti, hogy a 3-ik reform 
keresztülvitelénél sem voltak figyelemmel az intéző körök arra, hogy a 
vidéki tanárság a számaránynak megfelelőleg lett volna képviselve a Tanács
ban, különösen a protestáns iskolák tanárai közül alig vettek be egyet-ket
tőt hírmondónak. Felhozza azt az értekezést, melyet a М.-Szigeti Nagygyűlé
sen 1889. jul. 6-án dr. Pozder Károly olvasott volt fel, s a melynek szerzője, 
dr. Alexander Bernát, oly kimerítő részletességgel szól a Közoktatási Tanács
ról. Ennek alapján összehasonlítja Poroszország és Francziaország Közokta
tás Tanácsát, kimondván, hogy míg Poroszország ebben a tekintetben népes 
jellemének megfelelőleg a centralisatiónak a híve, addig Francziaország a 
decentralisatio felé törekszik. Felolvasását így fejezi be : <A mi a Közokta
tási Tanácsnak 22 évre terjedő életet illeti, mindazok mellett az előnyök és 
kedvezmények mellett is, melyeket elnökeik a közoktatásügyi kormánytól 
koronkint reformok alakjában nyertek, már elhibázott szervezeténél fogva 
sem bizonyult be életre valónak, sem arra méltónak, hogy 26 éves jubileu
mát megtartsa a tanárvilág, annyival kevésbbé arra, hogy a milleniumon 
egy egységes, nagy, magyar nemzeti kultúra zálogául szolgáljon a jövőre. 
A nemzeti nagy érdekek előmozdítása végett nagy alkotásokra volna ezen a 
téren is szükség. Az egyházpolitika terén megtörténtek a nagyszabású refor
mok, a közoktatásügy terén sem halaszthatók el azok sokáig. A magyar 
nemzeti oktatás ügye annyira fontos, nap-nap után annyira égetőbb kérdés, 
hogy azért semmi áldozat nem volna sok. Míg hajdan a vitézség és fegyve
res erő volt az országos fenmaradás garantiája, ma a közművelődésnek 
kell ezt a szerepet mentői nagyobb erővel és gyorsan átvennie. Erre a czélra 
mindenek előtt a tanerőket társulás útján egvbegyűjteni. a divergentiákat ki
egyenlíteni, a tanügy munkásait a nemzeti kultúra érdekében megbecsüléssel, 
tisztességes existentiával lekötelezni, megnyerni, a képzőintézeteket válogatás 
nélkül, az anyagi gondtól mentes központjaivá tenni a tudás után vágyá
hoz ó ifjaknak : immár pillanatra sem halasztható teendőnek mutatkozik. Itt 
az ideje törvényhozási úton intézkedni a felől, hogy ha a nemzet anyagi 
érdekeinek gondozásával több rendbeli külön ministeriumok foglalkoznak, 
hadd nyerjen a nevelés és oktatásügy egy külön álló ministeriumot, elválasztva 
a vallásügyek kezelésétől, mely rokonságban van ugyan a nevelés és okta
tásügygyei, mégis ennek progressiv irányát, conservativ természeténél fogva, 
ha nem gátolja is de feszélyezi. Itt aztán két ut mutatkozik a teljes kibonta
kozáshoz, egyik centralisatio útja, egy hatalmas központi kormányapparatus- 
sa l; a másik a decentralisatio útja, a központi kormánynyal alkotmányos 
kapcsolatban levő közoktatási tanácscsal és tankerületi tanácsokkal az ország 
minden vidéke részére. A centralisatio utja-módja az volna, ha a közoktatási 
ministerium kebelében neveztetnék egy Tanács, mely a különböző szakok
ból annyi szakférfiút vonna be a közoktatási kormány irodáiba, a mennyi 
úgy a tudományos, mint az administrativ tenni valókat minden külső segít
ség nélkül folytonosan és pontosan elvégezné. Nemzeti szempontból az ily 
szervezetnek volnának előnyei, de a magyar alkotmányos szellem nehezen 
bírja elviselni a központosítás feszélyező nyűgeit. A decentralisatio útja- 
módja pedig az volna, ha a közoktatási kormány franczia minta szerint 
állítana fel egy Közoktatási Tanácsot és ezzel szerves összefüggésben levő 
kerületi tanácsokat, annyit, a mennyire szükség van, de a mely tanácsban 
za ország minden tanítással foglalkozó munkásai és a tanügy pártfogói 
képviseletileg repraesentálva volnának és a melyben az oktatásügyre tartozó
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mindennemű ügyek előkészíttetnének a Közoktatási Tanács által való tárgya
lásra és végleges elintézésre. A törvényhozás szabályozná a viszonyt, mely
nek a kormány és a Tanácsok, továbbá a Központi Tanács és a Tankerü
leti Tanácsok között kellene fennállania. Ez az utóbbi út-mód a magyar 
alkotmányos szellemmel jobban megegyeztethető 'és ennélfogva könnyebben 
keresztülvihető lévén, én a magam részéről ezt ajánlom a körnek elfoga
dás végett». A felolvasás élénk eszmecserét keltett, melyben Kardos Károly. 
Géresi Imre, Szentimrey Tamás, Boga Imre, Irsa Béla, Melegh Gyula vettek 
kiválóbb részt, melynek befejeztével a kör csaknem egyhangúlag a felolvasó 
véleményéhez csatlakozott. 4. Végül elnök felhívása következtében szakfel
olvasások tartására vállalkoztak: Boga Imre az általános tantervezetre és 
Vékony Antal a Görögöt pótló tantárgyakra vonatkozólag.

M.-Szigeten, 1895. márcz. 12. Vékony Antal, a kör jegyzője.

Lapunk mai számához a II. országos és egyetemes tanügyi congressus elő
készítő-bizottság meghívója van mellékelve, melyre t. olvasóink figyelmét

bátorkodunk felhívni.

Tartalom : Valami a szemléltetésről és a nemzeti geniusról. Varga Ottótól. — 
A tanárképzés reformja. (Vége.) Dr. Zlinszky Aladártól. — Egyesületi 
élet. — Pályázat tanári állásra. — Hirdetések.

P á l y á z a t  t a n á r i  á l l á s r a .
A kecskeméti ev. ref. főgymnasiumban egy magyar-latin nyelv s 

irodalmi, esetleg class, philologiai tanszékre pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak középiskolai tanári oklevéllel bíró, vagy a középiskolai 

törvény 29. §-a értelmében a képesítő vizsgálat alól felmentett egyének, kik 
azonnal rendes tanárokul alkalmaztatnak.

Pálya végzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azonban csak helyettes 
tanárokul alkalmaztatnak s 1—3 év alatt oklevelet szerezni tartoznak; ha 
ezt megszerezték s ha ezalatt hivatásuknak kellően megfeleltek, azonnal 
rendes tanárokká mozdíttatnak elő.

Rendes tanár javadalma: 1000 frt törzsfizetés, 200 frt lakér és 50 írt 
ötödéves korpótlék. Helyettes tanár fizetése 800 frt. Mindkettő évnegyedi 
részletekben előre fizetve.

Kilátás van legközelebb állami segély nyerésére s a tanári fizetések 
javítására.

A megválasztott tanár az egyházi törvények 4tí9-ik §-a értelmében 
heti 20 óránál többre nem kötelezhető; jogos és kötelezett tagja a duna- 
melléki ev. ref. egyházkerületi, illetőleg az országos tanári nyug- és gyám
intézetnek. a mennyiben a fentartó testület az utóbbiba belépését bejelentette.

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak.
A megválasztott tanár állását az 1895/96-ik iskolai év kezdetén 

köteles elfoglalni.
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, esetleg eddigi 

tanári működésüket, továbbá katonai szolgálatukat igazoló okmánynyal 
felszerelt kérvényüket az egyháztanácshoz czímezve f. évi ápril. 15-ig bezárólag 
alólirotthoz küldjék be.

Kecskeméten, 1895. évi márczius hó 4-én.
Katona Mihály, főgymn. tanár.



H O R N Y Á N S Z K Y  VI KT OR
K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

(B udapesten , a  M . T . A k ad ém ia  épületében.)

Mélyen tisztelt tanár úr!
Budapest, 1895.

Bátorkodunk szives figyelmébe ajánlani
S Z I N N Y E I  J Ó Z S E F

budapesti egyetemi tanárnak s a M. Tud. Akadémia lev. tagjának kiadásunkban megjelent tan
könyveit, a melyeknek liasznavehetöségéröl az a körülmény tanúskodik, hogy a középiskolák 
háromnegyed részénél több tanintézetben használtatnak. A tankönyvek, a melyek a H agym áit, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr egyik rendeletében kifejezett óhajtásának megfelelöleg, 
ezentúl csak b e k ö t v e  kerülnek forgalomba, a következők :

ISKOLAI MAGYAR NYELVTAN.
Mondattani alapon. I. rész. A középiskolák I. osztálya számára. Hatodik kiadás. Ára 

egész vászonkötésben 80 kr.

ISKOLAI MAGYAR NYELVTAN.
Mondattani alapon. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Negyedik kiadás. 

Ára egész vászonkötésben 60 kr.

A középiskolák III. osztálya számára készült a

R EN D SZ ER ES  MAGYAR NYELV TAN .
Negyedik kiadás. Ára egész vászonkötésben 1 írt 40 kr.

A MAGYAR NYELV RENDSZERE.
Ára egész vászonkötésben 70 kr.

MAGYAR OLVASÓKÖNYV.
1. rész. A középiskolák 1. osztálya számára. Harmadik kiadás. Ára egész vászon

kötésben 1 írt 10 kr.

MAGYAR OLVASÓKÖNYV.
II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Második kiadás. Ára egész vászon

kötésben 1 írt 10 kr.

MAGYAR OLVASÓKÖNYV.
III. rész. A középiskolák III. osztálya számára. Második kiadás. Ára egész vászon

kötésben 1 írt 40 kr.

A t. tanár urak könnyebbsége kedvéért közöljük itt a fönnebbi tankönyvek engedé
lyezésének számát és keltét:

Iskolai magyar nyelvtan. I. rész. 6. kiad. 1 . ßQ 1 QQ.
Iskolai magyar nyelvtan. II. rész. 4  kiad. j  . sz. a.
Rendszeres magyar nyelvtan 4. kiadás 55.825/1892. sz. a.



Magyar olvasókönyv. I. rész. 3. kiad. |
Magyar olvasókönyv. II. rész. 2. kiad. 53168 /1891 . sz. a.
Magyar olvasókönyv. III. rész. 2. kiad. \
A magyar nyelv rendszere. 38.219/1887. sz. a.

Ugyancsak a mi kiadásunkban jelent meg :

KÖNYVVITELTAN.
Reáliskolák számára. Egyszerű könyvvitel, alkalmazva kereskedelmi és ipari üzle

tekre. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium megbízásából és utasítása 
szerint írta Novak Sándor, a budapesti kereskedelmi akadémiában a könyvvitel 
és keresk. számtan rendes tanára. Nagy 8-adrét, 8 ív, ára 1 írt.

E hiányt pótló tankönyv ügyében a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr a tanker, kir. főigazgatóságokhoz 11.982. sz. a. rendeletet 
bocsájtott, melyben a tanterv melléklése mellett a könyvviteltannak a reál
iskolákban való tanítása iránt intézkedik. («Budapesti Közlöny» 1881. évi 73. sz.)

18.190/1891. sz. a. engedélyezett tankönyv.

KERESKEDELEM ISME.
Irta Hr. Sebestyén Jenő, a budapesti keresked. akadémia tanára. Harmadik kiadás. 

Ára egész vászonkötésben 1 írt 20 kr.

26.433/1892. sz. a. engedélyezett tankönyv.

MAGYAR STILISZTIKA.
I. Irálytan. Iskolai használatra írta s olvasókönyvvel ellátta Pintér Kálmán. Nagy

8-adrét, 12 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 40 kr

11.103/1893. sz. a. engedélyezett tankönyv.

MAGYAR STILISZTIKA.
II. Szerkesztéstan. Iskolai használatra irta s olvasókönyvvel ellátta Pintér Kálmán, 

k. r. gymn. tanár. Nagy 8 adrét, 12 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 40 kr.

10.822/1895. sz. alatt engedélyezésre benyújtott tankönyv.

RHETORIKA ÉS OLVASÓKÖNYV.
Iskolai használatra szerkesztette Pintér Kálmán, k. r. gymn. tanár. Nagy 8-adrét, 

16 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 60 kr.

Végül kijelentjük, hogy ha t. Tanár úr e könyvek valamelyikét az iskolában tankönyvül 
használtatni szándékozik, szíveseit szolgálunk mutatvány-példány nyál. Azon tanár 
uraknak, kik tankönyveinket már elfogadták az iskolában, minden új kiadásból 
példányt küldünk, ha erre felszólíttatunk.

Kiváló tisztelettel

Hornyánszky Viktor,
könyvkereskedése 

(a M. T. Akadémia bérházában.)

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-kiirút 9—11. Alexander Beruát V. kér. állami főreáliskola.

A TANTERVRE VISIO KÉRDÉSÉHEZ.
(Részlet a debreczeni kör 1895. márczius 9-iki gyűlésén tartott felolvasásból.)

A középiskolai kérdéseknek egész sora foglalkoztatja a tanügyi 
közvéleményt, a tanárképzés reformja, a közoktatási tanács, tankönyv- 
approbatio, országos nyugdíjintézet ügye stb. De mindezek közt egyik 
sem érinti oly közelről a hivatásának élő középiskolai tanárt, mint az 
egyesületünk központi választmánya részéről legújabban fölvetett tan- 
tervrevisio. A kérdés kiváló jelentősége, mely szinte megköveteli, hogy 
épen a tanári körök véleményt nyilvánítsanak róla, eléggé igazolja, 
hogy legalább rövid általánosságban sietek elmondani igénytelen néze
temet ez ügyben, ha szinte egyben-másban dissonans hangot vegyít- 
nék is az általános felbuzdulásba.

Középiskolai tanterveink —  úgy a gymnasiumé, mint a reál
iskoláé —  mondhatni, a középiskolai törvénynyel egyidejűek. Szoro
sabban véve ugyan gymn. tantervűnk alapelvei már az 1879-iki 
tantervben le voltak téve, a mennyiben e tanterven később csak az 
1883-iki középiskolai és az 1890-iki görögpótló törvény követelmé
nyeihez képest történtek változtatások; a reáliskolai tanterv pedig 
tudvalevőleg 1884-től fogva áll fenn s később csak a latin nyelv 
rendkívüli tanításával pótoltatott. Tehát mind a két tanterv mögött 
egy évtizedes múlt tapasz ta lta  áll, a mely kétségtelenül szolgáltathat 
anyagot a részletek újabb áttekintésére, a nélkül, hogy az egész mű 
alapelveit minden újabb szellő legyintésére, minden fölkapott eszme- 
áramlat érintésére megbolygatnék.

A lefolyt évtized alatt ugyanis a középiskolai viszonyok annyira 
consolidálódtak hazánkban s még az autonom hitfelekezetek is oly 
közel simultak az állami tanterv irányelveihez, hogy ma egységesebb 
szellem ömlik el hazai középiskolai tanügyünkön, mint bármikor a 
múltban. Jól tudom ugyan, hogy ez egyöntetűséget tanintézeteinkben 
nem annyira e tanterv szelleme, mint inkább maga a középiskolai 
törvény hozta létre, mindazáltal, ha ma gyökeres átdolgozásnak vetnék

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXVIII. 34
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alá az állami tantervet, ismét oly zilált viszonyok állanának el» 
különböző jellegű középiskoláink között, hogy az ellentétek elsimu- 
lására, közös mederben való egyesülésökre talán újra egy évtized 
kellene. Ezt pedig nagy, mélyreható ok nélkül nem szabad előidézni. 
És én megvallom, épen e nagy okot nem minden irányban látom. 
Megjegyzem ugyanis, hogy a központi választmánytól fölvetett tanterv- 
revisio kérdése semmi összefüggésben sincs az egyidőre elaludt s talán 
a XX. századnak föntartott egységes középiskolai törekvéssel. A nagy 
érdeklődéssel fölkarolt indítvány a mai középiskola részére kivan új 
tantervet.

A változtatást sürgető nyilatkozatok között különösen meglepett 
az, mely szerint „ma már ki lehet mondanunk, hogy a tanterv nem 
vált be“. Csodálatos. Honnan van tehát az, hogy minden komoly 
vizsgálódó tapasztalatai s minden tanügytörténeti tanulmány tanúságai 
szerint a mai középiskola tanításban, módszerben s az általános 
eredményben is magasabb színvonalon áll, mint a múlt középiskolája 
állott? Ezt elsőrenden a psychologiai alapelvekre fektetett tantervnek 
s a hozzá fűzött utasításokban letett módszertani elveknek kellett 
előidézni. Hogy e tanterv nem vált be ? Ezt tanügytörténeti tanul
mány nélkül mondhatja az eszmék körében mozgó idealista, de a ki 
átélte a hetvenes évek tantervi kísérletezéseit, a melyeknek mintegy 
megszűrődése jelenlegi tantervűnk, s a ki legalább mint tanuló benne 
élt a hatvanas évek tantervi chaosában. e mellett ismeri más nemze
tek középiskolai viszonyait i s : az, ha paedagogiai mesterművet nem 
fog is találni tantervűnkben, de bizonyára méltányolni fogja benne 
az egyes tanulmányágak helyes tagolását, az egyes diseiplinák egymás
utánját s az egész mű egységes rendszerét.

De szintoly különösnek tartom amaz okok egyikét is. a mely
ből e kérdés fölvettetett. Ezen o k : a mai középiskolák nagy népes
sége, az osztályok túltömöttsége, a mi miatt sikerrel tanítani nem 
lehet, tehát le kell szállítani a tanterv követelményeit. Ki nem látja 
ez okoskodásban a feje tetejére állított logikát? Ha e törekvés czélra 
vezetne, akkor első eset volna a tanügy történetében, hogy egy állam 
tanintézeteinek tantervét a növendékek létszáma szabná meg. Hiszen 
elemi csapások fordulnak elő a középiskola életében is. Járványos 
betegség, vagy a hazánkbeli nemzetiségi viszonyok s megengedem, 
hogy egy-egy osztály túlnépessége is hozhatnak elő kivételes rend
kívüli intézkedéseket; de hogy az ily kivétel általános szabálylyá vál
jék, hogy a tanügyi miseriák szabják meg még az eszményi czélt is, 
a mely felé törekednünk kell, azt merő képtelenségnek tartom.

Ha valaki, én, ki hazánk egyik legnépesebb tanintézetének ügyét 
szolgálom, bizonyára mélyen érzem a tanulók rendkívüli számából 
folyó nehézségeket; de sohasem ju to tt eszembe, bogy e miatt a tan- 
terv követelményeivel megalkudjam s legalább jobb tanítványaimmal 
mindig igyekeztem a kitűzött czélt megvalósítani. Hiszen tantervűnk,
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a mi egyik-másik tudományszak körében elérendő végczél megszabását 
illeti, ma is alacsonyabb fokon áll, mint a nyugat-európai középiskolai 
tantervek, s ha a mai niveaut még jobban alászállítjuk, ezt nemzedé
kek intellectualis fejlettsége s az általános hazai cultura fogja meg- 
sínleni. A középiskolai tanterv leszállítása lassanként magával vonná 
az egyetemi oktatás színvonalának sülyedését is és akkor volnánk 
igazán a tudományos vizsgálódás terén a nyugati műveltség járó 
szalagjára utalva.

Nekünk tanároknak nem a tanterv követelményeinek leszállítá
sára, hanem a túlságos tanulói létszám korlátozására kell minden 
erőnkkel törekednünk. Hivatkozva összes tapasztalatainkra, kimutatva 
a 60— 70 létszámú középiskolai osztályok vezetésének paedagogiai és 
didaktikai nehézségeit s utalva a müveit külföld egészséges tanügyi 
viszonyaira, föl kell lépni a tanárok egyetemének, föl kell emelni 
szavát az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek s támogatni kell 
a tanügyi kormányt a társadalommal szemben. Már az 1883-iki tör
vényhozás oly magas fokon szabta meg a középiskolai osztályok tanulói 
létszámát, a minővel a tanügyi tekintetben számbavehető államokban 
sehol sem találkozunk s azóta közoktatási kormányunk legújabban 
annyira ment engedékenységével, hogy a megszabott létszámon felül 
a tanterem nagysága szerint 68 növendék fölvételét is megengedi 
egy-egv osztályba, sőt tudvalevőleg a 70-en felül eső létszámot is 
elnézi a társadalmi viszonyok nyomása alatt. Pedig a gyöngeségek, 
vagy épen visszaélések iránt tanúsított elnézésnek a legtöbbször áldás- 
talan következményei vannak. Ha tehát közokt. kormányunkban erő
sebb a körültekintő politika, mint a paedagogia, a súlyegyent elő kell 
mozdítania a paedagogusok országos föllépésének, s részemről erősen 
hiszem, hogy a tanügyi kormány erélye, a mint kellő mederbe tudta 
szorítani az autonom hitfelekezetek tanügyi aspiratióit, úgy helyes 
irányba tudná terelni azt a társadalmi mozgalmat is, mely a culturalis 
érzék rohamos fejlődése folytán a növendékek nagy tömegével árasztja 
el középiskoláinkat, s ha a kormány legalább a törvényszabta létszámon 
felül egy fiút sem engedne fölvétetni az egyes osztályokba, megfelelő 
állami pénzerő hiányában maga a föllendült nemzeti társadalom is 
megteremtené a fölös számú növendékek ellátására szükséges közép
iskolákat.

Egészen megszivelésre méltó azonban s komolyan számbaveendő 
az a másik ok, a melyért a tantervrevisiót sürgetik, hogy t. i. a 
nemzeti elemnek nagyobb tért kell biztosítani a tantervben. A ki mai 
napság hazai közoktatásunkban a nemzeti szellem érvényesülésének 
szükségét akarná fejtegetni: akár csak azt bizonyítgatná, hogy levegő 
nélkül nincs élet. Ma a nemzeti szellem hatja át mindazon európai 
államok középiskolai tantervét, a melyek erősebben kifejlett nemzeti 
érzülettel és nemzeti öntudattal bírnak. Köztudomású dolog, hogy a 
porosz tantervnek pár évvel ezelőtt keresztülvitt reformjában teljesen

34*
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a nemzeti irány dominál, hogy az olasz középiskolának a mienkkel 
egykorú 1884-iki s a franczia lycéeknek 1885-iki tantervében a 
nemzeti nyelv és irodalom óraszáma a legmagasabb valamennyi tan
tárgy óraszáma között. Nálunk pedig az egységes középiskolai enquétek- 
nek a legértékesebb megállapodása szintén azon elv kimondása volt, 
hogy a középiskolai tanrendszert a nemzeti nevelés elvére kell fektetni.

Készséggel elismerem, hogy e tekintetben, úgy gymn., mint 
reáliskolai tantervűnknek több-kevesebb reformra van szüksége. Sok 
dolog megvalósítható ugyan ez irányzatból a jelenlegi tanterv kereté
ben is. Sőt, hogy e tantervnek egységes tanfolyamra szóló berende
zése ellenére a magy. történelem tanítása bevitetett később a harmadik 
osztályba is, hogy a magyar nyelvi tanítás körében használt olvasó
könyvek anyaga lassanként úgy átalakult az utóbbi időben, hogy leg
nagyobb része a nemzeti élet, a hazai történelem és föld ismertetéséből 
van merítve: az mind a nemzeti elem befolyásának tulajdonítható. 
S e tekintetben még sokkal tovább lehet mennünk. Tanintézeteink 
közül ugyanis akárhány el van már látva nemcsak a term.-tudományi, 
hanem a classica-philologiai tanítás szemléltető eszközeivel i s ; de 
egyet sem ismerek, a melynek falait a hazai föld tájképei, történel
münk nagy eseményeinek képei, mindenek felett pedig politikai és 
irodalomtörténetünk nagy alakjainak arczképei diszítenék. Phil, museu- 
mainkban — dicséretként mondom — szemléltethetők Socrates, Brutus, 
Cicero mellszobrainak gyps-öntvényei, de sehol sem láttam Széchényi, 
Kossuth, Deák és nemzeti fejlődésünk más herosainak gyps-alakjait. 
Sőt közokt. kormányunk is adós az olynemű intézkedéssel, mely 
összeállítaná, s a mennyiben hiányzanak, elkészíttetné hazánk neveze
tesebb vidékeinek, történelmünk korszakos eseményeinek és alakjainak, 
irodalmunk kiváló íérfiainak szemléltető képeit. Pedig ha ifjúságunk 
e képek folytonos szemléletében nőne fel, ha alakjaik együtt nyomód
nának be leikébe a rólok elsajátított ismerettel, erősebb nemzeti 
érzületet keltenének benne, mint a tankönyveknek hazafias szólamok
tól csengő paragraphusai. S mindez megvalósítható jelenlegi tantervűnk 
keretében is.

De mindez nem elég. A nemzeti irányt erősebb kifejezésre kell 
juttatnunk tantervűnk reformjában is. Emlékezünk, hogy irodalom
történettanáraink mily erélylyel sürgették annak idején, hogy a magyar 
írod.-tört. anyaga két osztályra osztassák fel, a mint a ref. gymna- 
siumokban ma is történik. De szavok eredménytelenül hangzott el. 
Pedig a mely nemzetnek legszentebb kincse a múltja, e múlt meg
ismertetésére s a belőle táplálkozó nemzeti öntudat fejlesztésére több 
gondot kell fordítania. Ki lehetne tehát az irod.-történet tanítását 
terjeszteni a VII. és VIII. osztályra, hogy így irodalmunk régibb 
korszakai is kellő méltatásban részesülhessenek, s a mi most inkább 
csak a görögpótló tanfolyam meddő terére van utalva, nemzeti íróink 
iskolai olvastatása nagyobb mértékben eszközölhető legyen. Növelni
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kellene a négy felső osztály magyar nyelvi és a V ili. osztály magyar 
történelmi tanóráinak számát, hogy ezáltal egyfelől a rhetorika és 
poétika —  classikusaink kellő olvastatása mellett — egy-egy osztály
ban elvégezhető, másfelől az oknyomozó magyar történeti tanítás 
történelmi forrásaink és kútfőink ismertetésével is összekapcsol
ható legyei).

A túlzásoknak egyáltalán nem vagyok barátja, s az oly nyilat
kozatokra. hogy pl. a természetrajzi tanításba is több nemzeti elemet 
kell bevinni, önkénytelenül a pietismus iskolájára gondolok vissza, a 
mely még a mathematikai feladatokat is a bibliából merítette. Hazánk 
természeti viszonyaira kétségtelenül figyelmet kell fordítani a tanítás
ban, sőt —  ha úgy tetszik —  ám számíttassa ki a mathematikus is 
egyik-másik török-, vagy németverő hadjáratunk évszámát valamelyes 
egyenleti formában; de erre nem kell alapot keresni a tanterv szer
kezetében.

Hátra volna még a harmadik ok, a melyet a tantervrevisio 
mellett érvül hoznak fe l: a görögpótló tanfolyam, reformja. De én 
megvallom, az egész görögpótló tanfolyamot olybá veszem, mint a 
művész alkotta képen egy laicus kéz ecsetvonását, a melyet egy
szerűen le kell törölni, ha a kép hatását érezni akarjuk. E tanfolyam, 
a melynek alapja nem a tanrendszer építése, hanem megbontása, nem 
a középiskolának új tanulmánynyal való gazdagítása, hanem pusztán 
a görög nyelvtől való fölmentés jogczíme volt, s a melynek bevallott 
czélja a jövő század zenéjét képező egységes középiskolai tanterv elő
készítése v o lt: alapja ingadozásával s végczéljának ködbevesző bizony
talanságával együtt veszti el jogosultságát. E tanfolyam, melyről 
apostolai azt hitték, hogy az egyéni hajlamokra lévén építve, minden 
irányban emelni fogja a tanulmány niveauját, ma már veszélyezteti a 
tanulmányi rendet. Egyik tanfolyamról a másikra való átlépés újabb 
időben rendkívül meg lévén könnyítve, elég rá egy évharmadi rossz 
osztályzat, hogy a tanuló hajlama megváltozzék s az ebből származó 
gyakori átlépés egyenesen koczkáztatja a tanulmány komolyságát. 
Úgy, hogy itt a tantervnek nem reformálására, hanem restitualására 
van igazi szükség.

Ha mindazáltal e tanfolyam jövőben is fönmarad középiskolai 
tanrendszerünk dicsőségére, akkor csakugyan okos dolog tantervének 
reformjáról gondoskodni. Mert míg egyetemes tantervűnk az elme 
fokozatos fejlődésének psychologiai elvére van építve, addig e görög
pótló tanterv tele van lélektani képtelenségekkel. Thukydidest csak az 
tehette az V. osztály olvasmányává, a ki az ókornak eme legpragma
tikusabb történetíróját maga sohasem olvasta, vagy pedig abba bízott, 
hogy az író tárgyalását e tanfolyamhoz méltó felületességgel fogják 
végezni. Nem kisebb paedagogiai tévedés az sem, mely a görög nyelvet 
legalább 1ji  részben magyar irodalmi olvasmánynyal pótoltatja. Tehát 
egy középiskolai osztálynak bizonyos perczentje 4 éven át jóval szé-
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lesebb körű magyar irodalmi oktatásban részesül, mint a többi tagja, 
aztán az érettségi vizsgálaton e tantárgyból mégis közös mérték alá 
esnek valamennyien; ugyanazon irodalmi feladatokat kell megolda- 
niok az Írásbeli, ugyanazon irodalmi kérdésekre kell megfelelniük 
a szóbeli vizsgálaton. Yan tehát egy tantárgy s épen a legfőbb, a 
melyet tanítványainknak kétféle mértékben tanítunk, de azért a tan
folyam végén egyenlő irodalmi tájékozódást, egyenlő irodalmi belátást 
várunk tőlök. Az meg aztán egészen a helyzet tűkre, hogy a leg
közelebbi érettségi vizsgálaton e tantárgy körében is azok feleltek 
meg jobban a vizsgálati követelményeknek, kik a magyar irodalmi 
oktatásban szükebb mértékben részesültek.

Ha a görög nyelvet minden áron pótolni kell a gymnasiumban, 
azt véleményem szerint a rajztanfolyamon kívül egészen a görög szel
lem ismertetésével kellene helyettesíteni. S minthogy a görög művelt
ség katexochén aesthetikai műveltség (a mennyiben a műveletlen 
embert is á7rstpóxaXos-nak nevezték) : erre kellene építeni a görögpótló 
tanfolyam berendezését is. Elsőrangú tárgynak kellene lenni, a miben 
a görög szellem legmagasabbra emelkedett és örök értékű alkotásokat 
hozott létre, képző müvészetök ismertetésének, vagyis a görög művé
szet történetének; ehhez járulván az általuk müveit irodalmi műfajok
nak olvasmányokon alapuló ism ertetése: bizony a görög művészet és 
irodalomtörténet egyéb pótló tantárgyak keresése nélkül is elegendő 
anyagot adna s e mellett a gymnasium részéről elérni óhajtott álta 
lános műveltségnek bőséges forrását nyitná meg a póttanfolyam 
számára.

(Debreezen.) Dóczi Imre.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy nem a választmány mondotta 
<a tanterv nem vált &e», hanem annak egyik tagja. A választmány a maga 
fölhívásában óvatosan így formulázza a kérdést: «Mely tanulságok vonhatók 
le a tantervekre nézve a tantervek keresztülvitele alkalmával tett tapaszta
latokból» ; továbbá: «hol mutatkozik szüksége annak, hogy akár fontosabb 
alapelvekre, akár egyes részletekre nézve újabb eszmecserét indítsunk eset
leges revisio előkészítésére». Tehát eszmecsere, a mely a netalán szükségesnek 
mutatkozó revisiót előkészítse, nem pedig rohamos felforgatása a meglévőnek 
— lebeg a választmány szeme előtt. Dóczi Imre, t. tagtársunk felolvasását 
a választmány felhívásának kibocsátása előtt tartotta, innét félreértésre 
alkalmat szolgáltató megjegyzései. A mi meg a zsúfolt osztályok mozzanatára 
vonatkozó észrevételeit illeti, ó' maga sem tagadja, hogy elemi csapások 
igazolhatnak rendkívüli intézkedéseket, már pedig van-e nagyobb elemi 
csapás, mint egy osztály zsúfoltsága ? S a választmány sem contemplálja. a 
tananyag reductióját általános intézkedésnek, hanem csak a zsúfolt osztá
lyokra szorítkozónak, a mint ez a felhívásban minden kétséget kizáró módon 
meg is van mondva, nemcsak egyszer, hanem két ízben is.

A szerkesztő.
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KOK ÉS ÉRDEM.

Az a múlt hó végefelé közzétett névsor, mely a VIII. fizetési 
osztályba sorozott új tanárokról, összesen kilenczről adott számot, s a 
mely —  úgy látszik — az állami középiskolai tanároknak 1895-re 
szóló egész avancementját magában foglalta,* néhány magyarázó és 
kritikai megjegyzésre késztet, melyeket talán kartársaim sem fognak 
figyelmen kívül hagyni. Hogy a fizetésrendező törvény az állami tanár
ság helyzetén nem sokat javított, hogy a törvény végrehajtása folyamán 
kezdettől máig a tanárok részesültek legkevesebb jóindulatban és 
méltányos elbánásban, az eléggé ki volt fejtve, meg volt vitatva, két
ségtelen adatokkal be volt bizonyítva egyrészt e Közlöny és más 
tanügyi lapok hasábjain, másrészt tanárgyesűleti gyűléseken és a meg
megismételt memorandumokban. Minderről szinte fölösleges már beszélni 
is, úgy hogy ezúttal én csak annak az elvnek tarthatatlan voltára akarok 
rámutatni, melyet a középiskolai tanárokra alkalmazott a közoktatási 
kormány.

A kormány ugyanis a legkönnyebb végét fogta a dolognak, midőn 
a  rangsor megállapításakor és kivált a VIII. osztályba való előléptetéskor 
a legszigorúbban ragaszkodott az anciennitáshoz. Míg a többi ministe- 
riumok ugyancsak sok gonddal, nagy utánajárással, illetékes informatiók 
kikérésével és elfogadásával válogatták ki az előléptetésre méltó tiszt
viselőket, míg a legnépesebb hivatalnoki statusok vezetői, egy Szilágyi, 
egy Wekerle a soron kívüli előléptetést folyton alkalmazták és eljárásuk 
helyességét a parlamentben is bebizonyították, addig a közoktatási mi
nisterium a legsablonszerübb munkát végezte, akárcsak a hurkatöltőgép, 
mely válogatás nélkül tolja elő a husvagdalékot és a mely csupán a 
mértékre vigyáz, hogy egyik darab hosszabbra ne nyúljon, mint a 
másik.

Valóban a korelsőbbség merev alkalmazása mindenütt absur- 
dumokra visz, de sehol sem tehet, sőt már te tt is, pusztítóbb rombolást, 
mint a tanárok szolgálati működésében és erkölcsi világában. Mióta 
az első rangsor megjelent és kitűnt, hogy a VIII. fizetési osztályba 
— nem szólva most a fővárosi tanárok kedvezményben részesíté
séről —  nem a tanárság érdemesebbjei jutnak, hanem az öregebbjei, 
mióta nyilvánvalóvá lett, hogy a VIII. fizetési osztály eléréséhez nem 
szükséges a tanári kötelességek lelkiismeretesebb teljesítése, még 
kevésbbé-tudományos önképzés avagy irodalmi munkásság, hanem csak 
az olcsó időnek hasztalan soka, azóta alig tagadható fásultság válik 
mind erősebbé az iskolai életben.

* Czikkező ebben téved. Az a kilencz kinevezés még az 1894-iki 
budget alapján történt, vagyis az ott törvényesített VIII. oszt. állásokból 
kilenez volt betöltetlen. A mivel az új budget emeli az állások számát, 
annak betöltésére csak a törvényerőre emelkedés után kerül majd a sor.

A szerkesztő.
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Avagy mi is sarkalja a tehetségesebb, a képzettebb, a buzgóbb 
tanárt, midőn látja, hogy tudatlanabb, hanyagabb kartársára, a ki 
tanári hivatásának csak nagyjából felel meg, ugyanazon pályabér vár, 
mint reá, midőn látja, hogy azok az elemek, melyek csak refugium- 
nak tekintették az iskolát, melyeket a legkülönbözőbb pályákról terelt 
a véletlen a tanárságra és ott csak a törvény elnézése tartott meg, 
épen akkor vagy korábban érnek a várva-várt VIII. fizetési osztály 
révébe, mint a kik ifjúságuktól fogva tanári hivatásra szánták magukat, 
a kik egyetemen szerezték oklevelöket, külföldön is gyarapították 
ismeretekeit stb. ?

De még nagyobb baj, hogy az anciennitás merev* alkalmazása 
egy rendkívül rút emberi vonást növel nagyra a tanárokban, a kikben 
legtöbb idealismusnak kellene lakozni. Most, hogy a tanár sem tehet
ségével, sem buzgóságával nem vághat elibe pályatársainak, midőn 
az iskolai kötelességek pontosabb teljesítése, társadalmi tevékenység, 
irodalmi munkásság terén nincs miért nemes versenyre kelni, a tanár 
nem igyekszik társait szellemileg meghaladni, hanem csak időben 
túlélni, a tanáron mindinkább erőt vesz az a sivár felfogás, melyet 
—  hogy is mondjuk csak —  a halálra való speculálásnak nevez
hetnénk. A tanár önkénytelenül is lesi előtte álló kartársainak a 
halálát vagy legalább nyugalomba vonulását, mert így válik mind 
biztosabbá az a reménye, hogy a helyettes tanárság rabszolgaságából 
és a IX. fizetési osztály sivatagából 20— 25 évi bolyongás után ő is 
eljut a VIII. fizetési osztály igéretföldére, ha ugyan szabad e szép 
szót erre az előmenetelre vesztegetnünk.

Az a névsor, mely kilencz tanárral, e horribilis nagy számmal 
szaporította a VIII. fizetési osztály boldog részeseit, legalább annyi
ban örvendetes jelenség, hogy két irányban is szakítani látszik az 
anciennitásnak merevségében absurd elvével. A névsor hat vidéki és 
három fővárosi tanárt foglal magában, kik közül csak a négy elsőt 
találjuk a IX. fizetési osztály legelején, tehát a többi soron kívül 
lépett volna elő. Ez azonban nem áll így egészen, mert a vidékiek 
másik ketteje, t. i. Sarlay János győri és Janka Sándor beregszászi 
tanárok szintén hosszabb szolgálatra való tekintettel kapták meg az 
összes tanárokra épen úgy, mint bizonynyal rájuk nézve is meglepő 
kinevezésüket. Tudnunk kell ugyanis, hogy e két kartársunk, habár 
csak rövidebb idő óta vannak állami középiskolai alkalmazásban, igen 
régi szolgája a tanügynek, mert számos évet töltöttek részint feleke
zeti gymnasiumban, részint polgári iskolában. A nem állami intézetek
nél és a polgári iskoláknál töltött szolgálati idő beszámítása ellen 
semmi szavunk, mert ha már az országos nyugdíjintézet a reciprocitást 
kimondta, hadd érvényesüljön a kölcsönös beszámítás minden irány
ban, csak azt tartjuk kívánatosnak, hogy hasonló elbánásban része
süljenek mindazon tanárok, a kik nem állami intézetből, vagy nem 
középiskolából léptek az állami középiskolák kötelékébe.
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Ez elv további alkalmazásával az állami tanároknak egy tekin
télyes száma részesülne kellemes meglepetésben, midőn így igen sokan 
közelebb jutnának a VIII. fizetési osztályra való joghoz, mint a rang
sorban előbb levő társaik, de viszont a sokkal nagyobb többség bánt» 
csalódást fog érezni, mert hiába kezdte a többség szolgálatát az állam
nál, soha sem tudja, hogy ki és mikor vág elébe és kerül előbb a
VIII. fizetési osztályba azon kartársai közül, kik bár később léptek 
állami szolgálatba, mégis több szolgálati évet mutathatnak föl. Bizo
nyára helyesebb lett volna, ha a kormány az ilyen átvett tanároknak 
azt adta volna meg, a mit kértek és a mi a régibb gyakorlat és az 
új törvény szelleme szerint meg is illeti őket, t. i. az ötödéves pót
lékot. Ez az eljárás nemcsak azért lett volna észszerűbb és méltá- 
nyosabb, mert senkit sem bántott volna, hanem mert a korpótlékból 
minden átvett tanárnak ju to tt volna, míg a VIII. fizetési osztály 
kapuit megnyitni látni ki tudja hányadiknak engedi a sors ?

A három fővárosi tanár kinevezése már igazán soron kívüli 
előléptetés.

Mindhárom olyan ember, kinek érdemes voltához szó sem fér
het. Az érdem szerinti előléptetést tehát szerencsés kézzel kezdte meg 
a ministerium; nekünk csak az a kifogásunk, miért nem talált a 
vidéki tanárság légiójából csak egyetlen egyet is, a kit hasonló ki
tüntetéssel jutalmazott volna. Hiszen ezzel hallgatólag mintegy az van 
kinyilatkoztatva, hogy vidéki ember csak szolgálati idő alapján juthat 
a VIII. fizetési osztályba, ellenben a fővárosi tanár érdem szerint. 
A vidékiek szívesen elismerik, hogy a fővárosi kartársakat valamilyen 
czímen nagyobb fizetés illeti meg, csak az ellen szólalnak fel, ha ez 
a nagyobb fizetés a vidéki többség rovására és megalázásával adatik 
meg; föl kell szólalniok annyival inkább, mert ha a soron kívüli elő
léptetés csupán a fővárosi tanárokra szorítkozik, akkor ismét elő- 
állanak a fővárosi és vidéki tanárság között azon válaszfalak, melyek 
hogy ledőltek, azt a fizetés-rendező törvény egyik legfőbb vívmányá
nak hirdették.*

* E czikkre egyet-mást meg kell jegyeznünk. Nézetünk elejétől fogva az 
volt, hogy az új fizetési törvény reánk nézve nagyon rossz, mert a mi állá
sunkra nem illik. A végrehajtásnak egyetlen-egy módja, miről alább, teheti 
e törvényt ránk nézve eltűrhetó'vé. De kívánatosnak tartjuk, hogy előlépteté
seknél rendszerint a szolgálati idő legyen döntő, a soron kívüli előléptetések 
száma korlátolt, de természetesen a vidéki tanárok számára is nyitva legyen. 
Fölötte találónak találjuk azonban Kardos ama nézetét, hogy a soron kívüli 
előléptetés ne legyen c o m p e n s a tio  e g y éb  v e s z te s é g e k  p ó t l á s á r a ,  mint most 
két esetben történt. Ilyen esetekben, ba a quinquennium kérdését nem sza
bályozzák méltányosabban, adjanak személyi pótlékot, de ne foszszanak meg 
ezek miatt előléptetésre érdemeseket, vagy megéretteket az előléptetéstől. 
A mi meg a fővárosi tanárokat illeti, vidéki collegáink nem ismerik a hely
zetet, pedig megtudhatnák a fővárosba került collegáiktól. A fővárosban oly 
őrült drágaság van s még folyvást nő. hogy IX. fizetés-osztálybeli tanár, ha 
családja van, sehogy sem élhet meg fizetéséből. A míg nem adnak a fővárosi
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Mi tehát örömmel látjuk, hogy a kormány az előléptetés eddigi 
irányával, az anciennitás merev gépiességével szakított, de azért nem 
hallgathattuk el a fentebbi megjegyzéseket, és nem nyomhatjuk el 
azon óhajtásunkat, egyrészt, hogy a soron kívüli előléptetés jó téte
ménye hadd terjesztessék ki a vidéki nagy többségre is, másrészt, 
hogy a nem állami intézetektől, vagy nem középiskoláktól átvett 
tanárok hadd részesüljenek megérdemelt korpótlékaikban.

(Debreczen.) Kardos Albert.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Az ungvári kör.*
I.

A TORNÁZÁSTÓL VALÓ FELMENTÉS ÜGYE.
A tornázástól való felmentés módozatait a közoktatásügyi kormány

nak 1883. évi 44.870. számú 1887. évi 30.613. számú és 1888. évi 47.683. 
számú rendeletéi szabályozzák, egyrészt módot nyújtván a testileg fogyatéko
soknak e tisztán gyakorlati tantárgy nélkül is a középiskolai tanfolyam el- 
végezhetésére, de másrészt érvényesíteni óhajtván a testi nevelés kötelező 
voltát igen csekély kivétellel mindenkire. Mert a milyen méltányos, hogy a 
sántától ne kívánjunk magas ugrást vagy térdpereczet, ép úgy kötelességünk 
megkövetelni, hogy minden egyenes lábú tagjainak épségét ne csak meg
tartsa. hanem fejleszsze is.

A tornázás feladata ugyanis — általában nemcsak a testi és szellemi 
foglalkozás egyensúlyát fentartani. azaz a szellemileg elfáradt növendéket 
mintegy külsőleg foglalkoztatni, de másrészt izomzatának, akaraterejének 
gyakorlása által megóvni őt esetleges rossz szokásoktól, melyek nemcsak 
testi, de erkölcsi épségét is veszélyeztethetik. Ezért fölötte fontos a tornázás 
kötelező volta az iskolában és szigorúk a feltételek, melyek alapján a föl
mentés megadható.

Iskolai Értesítőinkben azonban — tisztelet a kivételeknek — még ma 
is nagyon mostohán bánnak itt-ott a tornázással, sőt a felmentéseket sem 
veszik egyforma szigorúsággal. A rendelkezésemre álló Értesítők közül ugyanis 
igen kevés azok száma, melyekben felmentés nem fordul elő. Nemcsak a 
rendes tanulók közül számosán, de valamennyi magántanuló fel van mentve. 
Csak egyetlen egy magántanuló akadt (az is talán tévedésből), kinek van 
calculusa a tornázásból. (soproni kath. főgymn.) Az iskola nemcsak egyesek 
nevelő intézete, de intézete a nemzetnek, a hazának, melynek nemcsak 
tanult, de testileg nevelt támaszokat szolgáltat majd és e szolgálat alól a 
magántanulók felmenthetők ? Mily általánosan kötelező tantárgy az, melyből 
nem kell mindenkinek vizsgáznia ? !

r. tanárnak helyi pótlékot (a helyettes tanárok fizetése a fővárosban nagyobb, 
mint a vidéken), addig más mód nincsen baján segíteni, mint az előléptetés. 
A fizetési törvény bajait egyéb nem enyhítheti, mint a személyi és helyi 
pótlékok, továbbá a nagyobb korpótlék megadása. Ténybeli rectificatio gyanánt 
még megemlítjük, hogy a budget szentesítése után következnek az 189ö-re 
szóló előléptetések, melyeknek száma, fájdalom, igen csekély. A  szerkesztő.

* L. az előző számban közölt jegyzőkönyvet.
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Az osztályozásnál sincs egyöntetűség. Legtöbb Értesítőben találjuk 
felmentve =  fim. f. vagy m. ; ez helyén van. A kinek egyszer alapja van 
rá, legyen; de hogy az illetőnek rovata üresen maradjon, vagy — vonással, 
vagy . ponttal jelöljük, abból az olvasó nem tudhatja, fel van-e az mentve 
vagy sem. Ily jelzést találtam: a békés-csabai, nagy-kőrösi, rozsnyói ev.. 
selmeczbányai kir., szigeti kath. és váczi gymnasiumok és a brassói és 
dévai főreáliskolák Értesítőiben.

Nem nagyobb előnyére e tantárgynak szolgál azon szabályellenes 
eljárás, mely szerint némely tanintézetnél a felmentetteken kívül több osz
tályozott tanulónak nincs calculusa a tornázásból. Ha valakinek a rendes 
tantárgyak egyikéből nincs osztályzata a V. K. M. 85. évi aug. 3. 29.062. sz. 
rendelete értelmében ne osztályozzuk a többiből sem, vagy pedig szorítsuk 
arra, hogy hasonlóan a V. K. M. 81. évi 29.953. sz. rendeletéhez mindenből 
osztályzata legyen. Ily hiányos osztályozást találtam: az aradi, belényesi, 
budapesti V. és VII. kér., budapesti ref., kecskeméti kath., keszthelyi, 
miskolczi ref., nagybecskereki, pápai ref., privigyei, soproni kath., szatmár
németi ref., székesfejérvári, szigeti kath., szombathelyi gymnasiumok és a 
sümegi reáliskola Értesítőjében,

Sok helyütt a tornázást kihagyják az általánosan kötelező tantárgyak 
sorából, hol az osztályozásnál, hol a statistikában. így : az iglói, kisújszállási, 
marosvásárhelyi és tatai gymnasiumok Értesítőjében.

A mentesek százalékának meghatározását három csoportban kísérlet
tem még és pedig I. csoport: az áll. és kir., II. csoport a kath. és III. cso
port a protestáns középiskolák. Mind a három csoportban a magántanulók 
százalékát külön vettem. Hasonlóképen a két első csoportban a növendék
papok százalékát is. Ezeket elvből visszatartják a tornázástól. pedig edzett 
testre ezek is csak úgy rászorulnak, mint az állam katonái. Hogy a számolás 
rövidebb legyen, csak egész számokat használtam, javítva ott, hol a hánya
dos törtjének értéke félnél nagyobb volt.

Ily módon találtam, hogy az állami és kir. középiskolákban a torná
zástól mentes tanulók átlagos százaléka: 4. Felmentés nincs: az erzsébet
városi és szt-gotthardi gymnasiumban és a székelyudvarhelyi főreáliskolában ; 
minimális a felmentés (1%) a selmeczbányai és szombathelyi gymnasium
ban és a dévai, győri és szegedi reáliskolában. Maximalis a felmentés: 
a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló fögymnasiuma (21°/0), a beregszászi 
reáliskola (9°/0), a fiumei és szakolczai gymn. (8%) és a körmöczbányai 
reál, pancsovai és pozsonyi főgymnasiumban (7%)- A magántanulók át
laga: l°/o- Maximalis a százalék: a trencséni főgymnasiumban (8°/0)-

Itt megjegyzem, hogy a nagyszebeni áll. főgymnasium Értesítőjéből 
osztályozás hiányából a szükséges adatot ki nem vehettem.

A kath. középiskolák tornamenteseinek átlagos százaléka : 3. Felmen
tés nincs : a debreczeni. maros-vásárhelyi, podolini és szilágy-somlyói gymna
siumban. Minimális (l°/o) a felmentés: az érsekújvári, kolozsvári, lévai, 
nagy-kanizsai, nagy-károlyi, székely-udvarhelyi és szigeti gymnasiumokban. 
Maximalis: a székesfejérvári (9°/0), privigyei gymnasiumban (7°/o)- A 
magántanulók itteni átlaga: 2°/0. Maximalis a százalék: a székesfejérvári 
főgymnasiumban (8°/0), a váczi és kis-kúnfélegyházi főgymn. (7°/0). A nö
vendékpapok maximalis százaléka van : a kecskeméti (13°/0), a kalocsai 
(9°/0), a rozsnyói és nyitrai főgymnasiumban (8°/0).

A protestáns gymnasiumokban, a mennyire begombolkozott természetű 
Értesítőikbe bepillanthatni, a tornamentes tanulók átlagos százaléka: 6. 
Minimális (1%) a felmentések száma: a csurgói, karczagi. kún-szentmiklósi. 
pápai, sárospataki és székely-keresztúri gymnasiumban; maximalis : a békés
csabai (1 tí°/0), a kecskeméti (14°/0), a miskolczi (13°/0), a budapesti ref. és 
pozsonyi főgymnasiumokban (10°/0)- Ezen csoportbeli intézetek magántanulói
nak átlagos százaléka : 2 Maximalis százalék esik : a kún-szentmiklósi (8%), 
a kisújszállási (6%) és a miskolczi főgymnasiumra (ö°/ó)-
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Osztályozás hiányában a szükséges adatokat ki nem böngészhettem: 
a beszterczei. brassói ev., bonyhádi, budapesti ev., eperjesi, felső-lövői, iglói, 
késmárki, kolozsvári, nagyszebeni, rimaszombati, segesvári, soproni, szarvasi 
és szászvárosi gymnasiumok Értesítőiből.

A három csoportbeli intézetek tornamentes és magántanulóinak átlagos 
százaléka e szerint: 6. E szám csekélynek látszik ugyan, de ha a nemzet 
testéből elveszszük, elég nagy. Korántsem vagyunk oly erősek, hogy magun
kat még a legkisebb erő elvonásával is gyengíteni engedjük, különösen, ha 
az alap, melyen ezt teszszük, nem elég nyomós. Igen sok Értesítőben a fel
mentések legnagyobb száma a felső osztályokra esik; a legfelsőbb osztályok
ban gyakran találkozunk oly férfiaknak látszani vágyó ifjakkal, kiknek a 
mozgás már nem izük és kik azt minden módon kerülik. Ily léha alakok
nak legjobb orvosság a tornázás és a legnagyobb neveléstani hiba. sok 
esetben bűnös hajlamaikat a felmentés által istápolni.

Sok helyütt a felmentettek nagyobb része izraelita. Nincs más hátra, 
mint az erre vonatkozó rendeletet (V. K. M. 1885. évi 14.870. szám) egész 
terjedelmében és teljes szigorúsággal alkalmazni, vagyis :

1. Ne fogadjuk el a felmentés iránti kérvényt mástól csak a szülőktől 
vagy helyetteseiktől; egyben világosítsuk fel őket, hogy itt nem nyaktörésről 
van szó. hanem a fiú testi épségéről, azaz keltsünk fel bennök több bizalmat 
e tantárgy iránt.

2. Követeljünk az ügy érdekében minden egy évre szóló felmentésnél 
hatósági vagy intézeti (legújabb intézkedés) orvosi bizonyítványt, mely egy 
évnél régibb keletű nem lehet.

3. Legyen a bizonyítványban a betegség tüzetesen és szabatosan meg
nevezve, mert az általános testi gyöngeség, vérszegénység, s több ilynemű 
gyöngélkedések czímén a testgyakorlás tanulása alól való felmentésért be
nyújtott kérvények csakis biztosan kimutatott esetekben elfogadhatók, esetleg 
felterjeszthetek. (V. K. M. 1887. okt. 31. 30.613. sz. r.)

4. Szóbeli kérelemre s minden orvosi bizonyítvány nélkül a felmentést 
az igazgatóságok csakis szembeötlő testi hibánál, ú. m. sántaság, bénaság, 
puposság és félszeműségnél adják meg. de ne sérveknél s hasonló testi hibák
nál, melyek elbírálása az orvosra tartozik. Végre

5. kötelezzük a magántanulókat is a tornázásra, nemcsak a tanügy, 
de maguK jól felfogott érdekében. Tudom, hogy sokan azt fogják mondani, 
hisz ez csekélység, mindössze 2% ; de épen azért, a mi egy helyütt kevés, 
másutt lebet sok. Akadhat köztük olyan is, a kinek komoly alapja van a 
felmentésre, de hogy pl. a 30 trencscni magántanuló mind alkalmatlan volna 
a tornázásra. nem valószínű. És ezek és sokan másutt a magánvizsgálat 
czímén kibújnának az általános nemzeti kötelezettség alól. talán mert lefize
tik a 40 forintokat ?

A testi nevelés eszméje hála az égnek mai nap jobban kezd meg
testesülni, mint bármikor azelőtt; mindnyájunknak oda kell hatnunk, hogy 
azt előbbre vigyük ; ez nemcsak hivatalos, de hazafias kötelességünk is.

(Ungvár.) Medreczky István.
II.

A MATHESIS ÉS PHYSIKA TANÍTÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN ÉS AZ
EGYETEMEN.

Előadó bemutatva a kolozsvári tudomány egyetem math, és termé
szettud. karának volt hallgatóihoz intézett kérdéseket, az exact tudományok 
fellendülésének jelentékeny motorát látja azokban különösen most, mikor a 
tanárképzés reformjának ügyét mindenfelől hangoztatják. A 21 kérdés közül 
felolvassa, mint a szóban forgó ügyre tartozókat a 12, 13, és 16-ikra adott 
feleleteket, vázolva saját tapasztalatai és szaktársainak egybehangzó véle
ménye alapján azon hátrányokat és előnyöket, melyek úgy a gymnasium-
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mint az egyetemen való előhaladását és tanári munkálkodását befolyásolták: 
elsőben különösen a gyakori tanárváltozást; sok emlékezést és kevés gondol
kodást ; az előadottaknak elégtelen begyakorlását, kevés kísérletet; a tanár 
részéről a tudományos munkálkodás- és önképzésre buzdítás és irányítás 
ritkaságát; az egyetemen a közép- és felső-iskolai tananyag közti folytonos
ság hiányát; a hallgatóknak a kötelezett és szabadon választható előadások 
körül való tájékozatlanságát és kevés gyakorlati kiképeztetését; a vizsgálati 
tananyagkor határozatlanságát és végre az alkalmaztatásnál néhol dívó azon 
szokást, mely szerint helyettes tanároknak kevés működési tért engednek úgy, 
hogy azok csak évek múlva juthatnak szaktárgyuk előadhatásához. Azután 
a két tantárgy alapos elsajátításának és előadóinak rendszeres kiképeztetésé- 
nek kellékeit az előadottak alapján a követetkezőkben foglalja össze:

1. Rendszer a középiskolai oktatásban, a mi csak úgy lehetséges, ha 
a 2 tantárgyat (akár egyenkint akár együttesen) lehetőleg egy tanár adja 
elő az egész folyamon át.

2. Fősulyt fektetve a szükségesekre és kerülve minden kitérést a 
mellékesekre.

3. Minél kevesebb emlézés és több gondolkodás, azaz nem annyira a 
tananyag mennyisége mint inkább a kifejtés módja.

4. Az előadottak tüzetes begyakorlása úgy alkalmazás mint kísérlete
zés által.

5. Folytonosság a rendszerben a középiskolában és az egyetemen.
ö. Megszabott szakismeret-határ az egyetemen és rendszer annak 

elsajátíthatásában.
7. Az előadottak tüzetes begyakorlása szabad előadások alakjában.
8. A kezdő tanerők ismereteinek közölhetése és kibővíthetésére nagyobb 

tér az alkalmazásnál.
9. A kísérletezéshez alkalmas helyiség, kellően felszerelve és nagyobb 

kísérleti átalánynyal.
(Ungvár.) Medreczky István.

A debreczeni kör.
— Tanterv-revisió. Orosz tanügyi viszonyok. —

A debreczeni kerületi kör f. hó 9-én szombaton tartotta első felolvasó 
gyűlését, melyen a debreczeni tagok majdnem teljes számban jelentek meg 
és a melynek programmja meg is érdemelte a tagok e rendkívüli érdeklő
dését. — Dóczi Imre elnöki jelentéséből örömmel vette tudomásul a gyűlés, 
hogy a kör megalakulása óta mind a debreczeni tanárok közül, mind a 
debreczeni tankerületbe tartozó tanártestületekből sokan csatlakoztak a kör 
tagjaihoz, a kiknek száma így már elérte az alapszabályokban követelt 40-et. 
A Kardos Albert titkár által kidolgozott ügyrend pontjainak elfogadása után 
maga az elnök, Dóczi Imre ev. ref. főgymn. igazgató ül a felolvasó asztal
hoz, hogy «Középiskolai kérdések» czímen elmondja nézeteit a most felszínen 
levő hazai tanügyi problémákról.

A magvas értekezés tulajdonkép előleges felelet azon három kérdő
pontra. melyeket a központi választmány tett fel a tagoknak a közép
iskolai tanterv revisiója ügyében (Lásd Közlöny 23. szám). Minthogy a 
kör egyhangú határozattal fölküldte az értekezést a Közlöny szerkesztő
jének, addig is, míg tagtársainknak alkalmuk lesz e tartalmas fejtegetéssel 
teljes egészében megismerkedni,* ezúttal csak annyit emelünk ki belőle, 
hogy Dóczi Imre felolvasása mintegy ünnepies tiltakozás akart lenni a köz
ponti választmányban (f. é. febr. 11.) elhangzott azon könnyelmű elszólás

Mai számunk élén közöljük. Szerk.
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ellen, hogy a középiskolai tanterv nem vált be, másrészt szigorú kritikát 
kívánt gyakorolni a görög-pótló tanfolyamról, mely szerinte nemcsak gym- 
nasiumi tanításunk tervszerű menetét zavarta össze, hanem a tanulmányi 
fegyelmet is jó részt illusóriussá tette.

A kör Dóczi felolvasása felől nem bocsátkozott részletes vitába, mivel 
még egy eló'adás volt napirendre tűzve, hanem a tanterv revisiójára vonat
kozó részét a legközelebbi gyűlésen fogja majd beható tárgyalás alá, a mikor 
bizonyára formaszerűen is válaszolni fog a központi választmánytól föltett 
kérdő pontokra.

Az idő előrehaladt már, de a gyűlés figyelme épen nem csökkent, 
midőn Géresi Kálmán ev. ref. akadémiai és fó'gymn. tanár kezdte meg sza
bad előadását az «Orosz tanügyi viszonyokról». Még azon friss benyomásai
ból, gazdag tapasztalataiból, melyeket a magyar közoktatási kormány meg
bízásából a f. é. első két havában, Oroszországban tett tanulmányúján szer
zett, óhajtott mentői többet közölni a kör tagjaival. Főkép az egyetemekkel, 
tanárképző intézetekkel és a középiskolákkal foglalkozott bővebben, valamint 
az admmistratiónak, a külső tanügyi életnek adta ha nem is rendszeres, de 
mindenesetre jellemző képét.

A nagyérdekű adatokból, melyek teljesen földolgozva a ministerhez 
benyújtandó ás bizonynyal nyilvánosságra is kerülő jelentésben lesznek fel
találhatok, mi e helyt csak a tanárképzésre, az administratióra és a tanári 
javadalmazásra vonatkozókat fogjuk reprodukálni.

A tanárképzésnek feladatára nemcsak az egyetemek szolgálnak, hanem 
azonkívül két külön intézet, t. i. a szt-pétervári és a nyezsini historico- 
philologiai institut. Ez intézetek mindegyike internatussal áll kapcsolatban, 
s egyben-egyben 80—100 tanárjelölt nyer anyagi és szellemi gondozást. 
E két intézet és az egyetemek annyi tanárt bocsátanak az iskolák rendel
kezésére, bogy újabb időben, 15—20 év óta, nincs már szükség tanári 
importra.

Mindkét historico-philologiai intézet gazdagon van fölszerelve és 
dotálva, minthogy egynek-egynek költségvetése 80—100 ezer rubelre rúg. de 
azért a tanárképzés és a tanári qualificatio terén nem igen mutatkozik 
haladás, sőt a classica-philologia határozott hanyatlásnak indult, mióta e 
tárgyak is a bevándorolt, jobbára német, de elég gyakran magyar eredetű 
tanárok kezéből orosz születésű tanárokéba jutottak.

Az internátusbán nevelt tanárjelöltek továbbá még azon benyomást 
tették az előadóra, mintha nagyon csekély családi műveltséget hoztak volna 
magukkal az intézetbe és ott is a társadalmi modornak legföljebb az elemeit 
ha elsajátították.

A közoktatás kormányzása nincs iskolanemek és tanügyi fokok szerint 
elválasztva. Az egész birodalom 12 óriás tankerületre oszlik, melyeknek élén 
egy-egy főgondnok áll, a ki majdnem ministeri önállósággal és jogkörrel 
gyakorolja a felügyeletet mindennemű közoktatási intézményre az egyetem
től a falusi iskolákig.

Több kerületben segédgondnoki állás is van szervezve; de minden 
kerületben ott található a gondnok mellett az ő szakosztálya, a kerületi 
tanács. A különböző fokú iskolákat külön felügyelők látogatják, a kik azon
ban mindannyian a gondnok alá vannak rendelve, a kinek e szerint alkalma 
nyílik a közoktatás minden ágát és egész menetét áttekinteni.

Az iskolák folytonos látogatására nagy gondot fordítanak ; a vizsgála
tokon és iskolai ünnepeken nemcsak a kerületi főtisztviselők, hanem a 
társadalom egyéb előkelőségei, legfőbb méltóságai is kötelességüknek tartják 
megjelenni, úgy, hogy az iskola épen nem panaszkodhatik a külső meg- 
becsültetés hiányairól. Az érettségi vizsgálatok szigorú ellenőrzés alatt foly
nak ; az írásbeli dolgozatokat a szaktanárok tüzetes bírálattal kisérik, melyet 
a gondnok néha-néha egyetemi tanárok felülvizsgálata alá bocsát, s a mely 
igen gyakran maga után vonja az illető tanárnak kitüntetését vagy megrovását.
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A tanári javadalmazás egészen más alapra van fektetve, mint nálunk. 
A középiskolákban a segéd- vagy helyettes tanári intézmény nem ismeretes. 
A tanításra bocsátott tanár azonnal 750 rubel fizetést húz, de ezért csak 
heti 12 órát köteles tanítani. Azonban joga van egész 30-ig terjedő óra
számot vállalni, a mikor is minden heti óráért 60 rubel jutalomdíja j á r ; 
úgy, hogy a legtöbb tanár csakugyan 25—26 órát lát el. Általában az a 
felfogás uralkodik a tanügyi administratióban, hogy minden külön munka 
külön díjazásra számíthat; ezért külön díj jár az osztályfőséggel 120—160 rubel, 
a jegyzőséggel 100—120 rubel, az írásbeli dolgozatok javításával 120—150 rubel.

A kezdetbeli alapfizetés 5 év múltán minden tanárra nézve 950 rubelre 
emelkedik, azonkívül minden középiskolában van szervezve két jobban dotált 
állás 1250—1500 rubellel, a melyekre azonban nem csupán az anciennitás 
ad jogot.

A nyugdíj is egészen más elvekre van fektetve, mint nálunk. Huszonöt 
(Szibériában és Turkesztánban húsz) évi szolgálat után minden tanár meg
kapja 750 rubelnyi kezdetbeli alapfizetését nyugdíj czímén, habár ez inkább 
korpótléknak volna mondható, mert ezen nyugdíjnak kiutalása nem akadályozza 
a tanárt további szolgálatában és szolgálatával járó összes illetményeinek 
élvezetében. A nyugdíj további szolgálat folyamán öt-öt évenkint egy-egy 
ötödrészszel emelkedik. Másnemű korpótlékot, valamint lakáspénzt az orosz 
tanárok fizetésrendszere nem ismer.

Az igazgató fizetése 2000 rubel, nyugdíja 1000. illetve vidéken 800 rub. 
Általában fővárosok és a vidék némi különbséget statuálnak a tanárok fize
tésében is. Az igazgató azonban fényes lakással bír az iskola épületében 
valamint az inspector is, a ki tulajdonképen szellemi vezetője az intézetnek.

A kormány a tanárok erkölcsi megbecsüléséről sem feledkezik meg. 
Rövidebb-hosszabb szolgálat után majdnem minden tanár megkapja a Szaniszló 
vagy Anna-xend III. majd II osztályát, sőt sokan a Vladimir-rend IV. osz
tályát. melylyel nemesség és a nemességhez kötött számos igen becses jog jár.

Az idő nagyon későre járván, Géresi félbeszakítja előadását, mire az 
elnök a kör nevében köszönetét fejezi ki az orosz tanügynek ez érdekes és 
vonzó ismertetéséért.

A gyűlés bezárása után a kör tagjai nehány vendéggel szaporodva, 
társas vacsorára mentek, a melynek folyamán számos felköszöntő mondatott 
a kör tisztviselőire, a felolvasókra és a melyből üdvözlő-sürgöny küldetett 
Beöthy Zsolthoz, mint a tanáregyesület elnökéhez. Kardos Albert, titkár.

VEGYESEK.
Kinevezés. Varga József, győri lakos, a győri áll. főreáliskolához ren

des iskolaszolgává.
Áthelyezés. Helmár Ágost pozsonyi kir. fg. r. t. jelen minőségében, 

saját kérelmére, a pozsonyi állami főreáliskolához.

Az ifjúsági tornaversenyek ügyében. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister folyó évi 9428. szám alatt a folyó évi május hó végén és. 
június hó elején tartandó kerületi tanulóifjúsági tornaversenyek ügyében a 
beszterczebányai, győri, debreczeni és nagyváradi kir. tankerületi főigazgatók
hoz a következő rendeletet intézte:

A folyó tanévben az ország négy nagyobb városában, ú. m. Besztercze- 
bányán. Győrött. Debreczenben és Nagyváradon kerületi tanulóifjúsági torna
versenyek megtartását határoztam el, melyekre az állami költségvetés terhére 
egyenként 600 frt kezelési költséget fogok rendelkezésre bocsátani, remélve, 
hogy a nevezett városok közönsége, esetleg a helyben levő torna- és test-
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edző-testületek e közművelődési, társadalmi és egészségügyi tekintetben fon
tos intézmény létesítéséhez a még szükséges anyagi hozzájárulást nem fogják 
megtagadni. — A beszterczebányai versenyben a beszterczebányai. budapest- 
fó'- és szék-városi és budapest-vidéki; a győri versenyben a győri, pozsonyi 
és székesfehérvári; a debreczeni versenyben a debreczeni. kassai és szegedi; 
a nagyváradi versenyben a nagyváradi, kolozsvári és nagyszebeni közép
iskolai tankerületekben levő középiskolák, polgári fiúiskolák, középkereske- 
■delmi iskolák és tanítóképző intézetek növendékei vehetnek részt. — Az 
egy-egy napra kiterjedő ezen kerületi versenyek abból a czélból. hogy a 
közoktatási kormány kiküldöttének módjában legyen e versenyek mindegyikét 
tanulmányoznia, nem ugyanazon egy napra teendők, hanem a besztercze
bányai kerületi verseny május 27-én, vagy ha e napon az idő kedvezőtlen 
volna. 28-án, a győri május 30-án, esetleg 31-én, a debreczeni június 2-án, 
«setleg 3-án. a nagyváradi június 4-én, esetleg 5-én tartandó meg.

A Nagyságod kerületében megtartandó tornaverseny administrativ 
ügyeinek ellátásával Nagyságodat bízom meg azzal, hogy a mennyiben ren
des hivatalos teendői székhelyétől elszólítanák vagy egyébként akadályozva 
volna, a kerületi tornaverseny administrativ ügyeinek intézésére, állandó 
helyettesről gondoskodjék, kinek neve ide bejelentendő.

Felhívom ezek alapján Nagyságodat, lépjen azonnal érintkezésbe a 
megye főispánjával és a város polgármesterével, hogy velők egyetértőleg 
mielőbb megalakulhasson a kerületi tornaverseny rendező bizottsága. Súlyt 
helyezek rá. hogy e bizottságban a szakférfiakon kívül a társadalom vezető 
osztályai is kellően képviselve legyenek ; különösen pedig, hogy a bizottság 
élén állásánál fogva is kiváló személyiség legyen, a kit e czélra iparkodjék 
Nagyságod megnyerni.

A rendező bizottság feladata lesz az illető tankerületekben levő tan
intézeteket a részvételre mielőbb felszólítani, a jelentkezőket nyilvántartani, 
a tanulóknak a helyben levő tanintézetekben, esetleg önként ajánlkozó magá
nosoknál leendő elszállásolásáról, kalauzolásáról gondoskodni, a versenytért 
kijelölni és a szükséghez képest előkészíttetni, a pénztári kezelést vezetni 
stb., szóval a versenyt előkészíteni és rendezni.

Tájékozásul ide csatolok nehány nyomtatványt, melyek a tornaverse
nyek rendezése czéljából készültek.

Erről Nagyságodat további eljárás végett azzal értesítem, hogy jelen 
rendeletemet tudomás végett a többi érdekelt kir. főigazgatókkal és tan- 
felügyelőkkel is közölje.

Meddő pályázatok. Két erdélyi ref. főgymnasium ismét érzi az általá
nos tanárhiány bajait. Zilahon magyar-latin, Szepsi-Szt-Györgyön latin-görög 
tanszékre hirdettek ismét sikertelenül pályázatot. Meg fogják újítani. Székely- 
Udvarhely szerencsésebb volt: két tanszékére került pályázó.

Klamarik mellszobra. Többen azzal a kérdéssel fordultak hozzánk, 
kitől és mily áron lehetne Klamarik mellszobrának gyps-példánvát megsze
rezni. Strobl Alajos a művész erre vonatkozó megkeresésünkre azt felelte, 
hogy ha többen rendelik meg, 15 írtért készíttetheti. Ha kartársaink ez ügy
ben hozzánk fordulnak, szívesen magunkra vállaljuk a közvetítést.

Tartalom: A tantervrevisio kérdéséhez. Bóczi Imrétől. — Kor és érdem. 
Kardos Alberttől. — Egyesületi élet. — Vegyesek.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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A GÖRÖGPÓTLÓ TANFOLYAM.

I. Csengeri János a Paedagogiai Társaság utolsó ülésén érdekes 
és szép felolvasást tartott a görögpótló tantervről. Nézete szerint e 
tantervnek főleg görög irodalmi része az általános műveltség oly kiváló 
elemeit foglalja magában, a melyeket az összes tanulók részére bizto
sítani kívánatos. Annál kívánatosabb, mert gymnasiumainkban jelenleg, 
mint mondja, a magyar irodalmi tanítás egysége meg van bontva. 
Tehát ezeket az elemeket a nagyobb óraszámmal ellátandó rendes 
magyar nyelvi tanítás keretébe kellene beleilleszteni, a görög és 
franczia nyelvet pedig alternative választható rendes tantárgygyá tenni.

Világos, hogy ily módon lényegileg a gróf Csáky által tervezett 
egységes középiskolai szervezet állana előttünk. S magam annál nagyobb 
megnyugvással csatlakozhatnám Csengerihez, mert felszólalásaimban 
elég régóta nagyon közeleső állásponton voltam.

Ily átalakulás azonban csak a törvény megváltoztatása mellett 
lehetséges, a miről az illetékes tényezők, mint megtudtuk, jelenleg 
hallani sem akarnak. A görögpótló tanfolyamhoz tehát csak a fenn
álló törvény határai közt lehet actualisan hozzá szólni.

II. A görögpótló intézmény tudvalevőleg kezdettől fogva egyes 
körök előtt népszerűtlen volt. Lehetne mondani, szemükben ez intéz
mény eredendő bűnnel jött a világra. Nem csoda, ha most kemény 
kritikát hajlandók gyakorolni felette, ha egy-két ember állítása, hogy 
a tanfolyam egyáltalában nem vált be, tágabb körökben visszhangra 
talál. Crescit fama eundo. A mit óhajtunk, azt szívesen el is hiszszük. 
És most már azt az állítást is olvastuk, hogy a görögpótló tanfolyam 
olyan, mint a művész alkotta képen egy laicus kéz ecsetvonása, melyet 
egyszerűen le kell törülni.

De ily általánosan és kíméletlenül elítélő mondatokkal szemben 
mindenesetre csak szabad kérdezni, hol vannak hát az egyetemesebb 
és rendszeres megfigyelésből merített concret adatok és bizonyítékok ?

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 35
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Tudtommal eddigö'tiem voltak felállítva bizonyos határozott szem
pontok, melyek szerint tanároknak, intézeteknek, ellenőrző közegek
nek, kormányképviselőknek évről-évre tanulmány tárgyává kellett volna 
tenniök az ügyet, a mely jelentéseket azután szakszerű módon feldol
gozta volna vagy a ministerium, vagy a közoktatási tanács. E szerint 
általános ítéletre, jobban mondva elítélésre kellően előkészített, meg
bízható, határozott substratumunk épenséggel nincs. A mikről hallunk, 
csak kis térre szoruló, inkább ködszerű egyéni impressiók. A fent 
említett laicus ecsetvonásnak máskülönben igen érdemes főifedezője 
szerint pl. a tanfolyam ma már a tanulmányi rendet is veszélyezteti. 
És e súlyos vádat elégnek tartja statistikai adat nélkül azzal az 
odavetett mondással bizonyítani, hogy gyakori az átlépés az egyik 
folyamról a másikra ; pedig mi főigazgatók is megmondhattuk volna 
neki, hogy az átlépések ellenkezőleg egészen ritkák voltak.

Horváth Balázs szerényebben állítja fel a tételt és csak a kassai 
főgymnasiumra vonatkozólag mondja, hogy a görögpótló tanfolyam 
nem vált be, mert az illető törvényben kitűzött hármas czélnak nem 
felelt meg. (Tanáregy esül éti Közlöny, 1895. 435. 1.) Bizonyítékai 
azonban meggyőző erővel nem hatnak.

Főbizonyítéka az volna, hogy a nyelvoktatás eredménye általá
ban korántsem emelkedett nagyobb mértékben az új törvény életbe
léptetése óta, és ha volt emelkedés, akkor e tekintetben nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a gymnasiumi tanítás 1887-iki tervének jóté
kony hatását. Továbbá a kassai főgymnasiumban a görög nyelvi eredmény 
az 1893/94. tanév végén kisebb volt, mint az 1889/90. tanév végén.

Ennek ellenében azonban hangsúlyozni kell, hogy a nyelvi okta
tásnak állítólag be nem következett nagyobb mérvű emelkedése nem 
egy helyen esetleg a nyelvtanítási gyengébb módszernek is tulajdo
nítható, mely minden szép utasításaink daczára hazai iskoláinkban 
még általánosabban el van terjedve, és melyet a görögpótló tan terv 
mint olyan természetesen meg nem javíthatott. (A kassai gymnasiumot 
természetesen ide nem érthetem.) Továbbá a gymnasiumi tanitás terve 
és a hozzá való utasítások nem 1887-ben készültek —  akkor csak 
nem épen lényeges módosításokon mentek keresztül —  hanem még 
1879-ben. A csekélyebb görög nyelvi eredmény pedig Kassán ez 
egyszer a véletlen müve is lehetett, különben a kassai múlt évi VIII. 
osztály 35 tanulója közül mindössze három tanuló látogatta a görög
pótló tanfolyamot, még pedig jeles eredménynyel, a görög nyelvi 
osztályozás pedig kilencz jelést, 10 jót, 12 elégségest és egy elégtelent 
mutatott fel. Szükségesnek tartom e helyen mellékesen rámutatni 
arra a feltűnően enyhe görög nyelvi osztályozásra, mely az utóbbi 
időben egyes iskolákban el volt terjedve, bizonyára nem az eredmény- 
előnyére, és melyet az évi értesítők alapján adatokkal be lehet 
bizonyítani.

Többi bizonyítékát Horváthnak czáfolni sem szükséges, oly
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általánosságban vannak tartva. így azt mondja, a görögpótló tanfolyam 
azért sem válik be, mert az egységes középiskolára való átmenet 
előkészítése szempontjából most már czéltalan, minthogy az egységes 
középiskola megszületéséig még sok-sok idő fog elmúlni. De hát ki 
biztosítja őt arról, hogy ez így lesz? Részemről pl. ép oly joggal, 
és pedig alapos okoknál fogva, azt vitatom, hogy nem igy lesz a 
dolog, és hogy az egységes középiskola kérdése csakhamar újból 
jelentkezni fog és bátor megoldást fog követelni.

Látjuk tehát, azt állítani, hogy a görögpótló tanfolyam egy
általán nem vált be, nagyon is koczkáztatott vállalkozás, már csak 
azért is, mert ily állítást komolyan és concret tényekkel bebizonyí
tani eddig módunkban nincs. Nehány férfiúnak egyénileg színezett 
impressióját pedig komoly bizonyításnak elfogadni nem lehet.

E sorok írójának általános impressiója és tapasztalata pl. egé
szen máskép szól. Azt tapasztaltam, hogy jóllehet a görögpótló tan
folyamnak eddig sok előítélettel és ellenszenvvel kellett megküzdenie, 
jóllehet inkább csak a tanulók gyengébb része iratkozott be, és a 
tanárok nem kis töredékének a tanítandó anyagot úgyszólván a 
tanulókkal együtt kellett tanulniok s így a módszer is csak kezdet
leges lehetett: az összeredmény eddig mégis egészben véve örvende
tesnek mondható. A tanulók a tanárok ítélete szerint igaz kedvvel 
és szeretettel tanulják e tárgyakat és ez már maga is igen nagy 
nyereség; a görög ókor culturalis életéről pedig most már sziv- 
örvendeztetőbb feleleteket is lehetett hallani. A hellén szellem legalább 
némi fényderüje mosolygott reánk, míg azelőtt primitiv görög alaktani 
ragozások sivárságán túl nem igen jutottunk. Kedvező tapasztalatokat 
tett Heinrich Gusztáv, mint a Paedagogiai Társaságban előadta, és 
tettek bizonyára mások is. Még a magyar irodalmi tanítás egységét 
sincs komoly okunk félteni, és ez egység megbontása még szóba sem 
hozható akkor, ha buzgón és czéltudatosan a görögpótló irodalmat 
a görögül tanulók magyar irodalmi magánolvasmánya körébe terelni 
iparkodunk.

III. Egészen más kérdés, ha azt kutatjuk, vájjon a görögpótló 
tanterv egyes részleteibe nem csúsztak-e be hiányok és nem mutat- 
koznak-e a gyakorlatban más hiányok is, a melyeket eltávolítani 
czélszeríí lenne. Azt hiszem, így értette a dolgot ministerünk, mikor 
e tanterv revisióját kilátásba helyezte.

A tantervbe felvett irodalom egyes részleteit már a tanterv 
születésekor sem tudtam helyeselni. Fel is szólaltam egy hivatalos 
értekezleten; de minthogy akkor a tanterv kiadva ugyan nem, de 
mégis már kész volt, meghallgatásra sem találtam, mert mi főigazga
tók csak a dolog administrationalis részének megbeszélésére voltunk 
egybehíva.

A tanterv egyik hiánya, lehet mondani, az, hogy egy-két görög 
író nem a kellő helyre jutott, vagy egyáltalában nem odavaló. Minden-

35*
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esetre áll ez Thukydidesre nézve. E tekintetben teljesen osztozom 
dr. Váczynak igen szépen megokolt véleményében (L. Tanáregye
sületi Közlöny, 1894. 527. 1.) és e nézeten vannak tankerületem 
intézetei is.

Az Y. osztály részére Herodotost ajánlanám. Ez az író, kit 
joggal a történetírás atyjának szoktunk nevezni, tudvalevőleg kiváló 
mértékben rendelkezik mindazon jelességekkel, melyek a fiatal kedélyt 
és elmét egészen lebilincselni képesek. Ép ezért értékesítik a paeda- 
gogusok még az alsóbb osztályokban is. A görög nép egészének 
világfelfogását, melyből alapjában a görög művészet is eredt és táplál
kozott, egy görög prózaíró sem tükrözteti vissza jobban, mint Herodotos, 
ép úgy mint a költők közül senki jobban, mint Homeros. E mellett 
szépen egészíti ki Herodotos a VI. osztályban végzett történelmi 
tanulmányokat. Igazi pendant-ja a V.-ben Liviusnak. Mindkét történet
írót epikai előadás és felfogás jellemzi, az emberek sorsa nálok mint
egy egy magasabb végzet kezében van. Tárgyi parallelák is kínálkoz
nak pl. a hősi perzsa háborúk Herodotosnál és a hősi pún háborúk 
Liviusnál. Az osztály magyar nyelvi tanulmányaihoz is elég szépen 
csatlakozik és vele a VI. osztály rhetorikai tanulmányait is elő lehet 
készíteni. Hozzá még Herodotosnak elég sikerült magyar fordításával 
rendelkezünk.

A VI. osztályban, mint eddig, Homerost olvastatnám, a VII.-ben 
a tragikusokat (elsősorban Sophoklest), a VIII.-ban Platont, Aristoteles 
mellőzésével, kinek írói egyénisége nem olyan, hogy iránta a fiatalabb 
elme egykönnyen lelkesednék.

Egy-egy osztálynak, a VII. kivételével, csak egy-egy görög írót 
juttatnék, mert nagyobb nevelési és tanítási haszonnal jár az egy-egy 
íróba való alaposabb elmélyedés, mint a többől való esetleg fölületesebb 
kóstolgatás. Annál inkább kívánatos ez, mert úgy is elég nagy a 
tanfolyam tárgyi tarkasága és sokfélesége.

S ezzel érintettem a szóban lévő tanterv második hiányát. 
Teljesen egyetértek dr. Váczy szép és okos fejtegetéseivel, melyek 
szerint a magyar irodalmi olvasmánynak a tanfolyamból egészen ki 
kellene maradni. Minthogy azonban ezt a törvény nem engedi meg, 
könnyíteni kell a dolgon, a mennyire lehet. Elég sok régibb magyar 
irodalmi olvasmány van felvéve, melynek igazi képző tartalma alig 
van. Azt hiszem, oda kellene törekedni, hogy a mennyiben a szorosabb 
értelemben vett magyar irodalmi olvasmányt fel kell venni, ez kizárólag 
az újabb irodalomból legyen merítve.

A mi a tanfolyamban szereplő rajzot illeti, kezdettől fogva nem 
bírtam megérteni, miért kellett a szabadkézi rajz mellé még az ábrázoló 
geometria elemeit is felvenni és iy módon a rajzra irányuló concen- 
tratiót megzavarni. Azt hiszem, az egységes középiskolai értekezleten 
hallott azon kijelentés után, hogy még a műegyetem sem tart igényt 
az ábrázoló geometriai előismeretekre, ezeket az elemeket a tantervből
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bátran el lehetne távolítani, ha az 1890. évi törvény útját nem állaná 
a dolognak.

Észlelni lehetett továbbá a gyakorlatban hiányokat az eljárásban 
és módszerben, és ha esetleg az érettségi vizsgálaton az eredmény 
itt-ott nem tett volna oly kedvező benyomást, mint várták, ebben 
bizonyára a tanításnak is megvolt a maga része.

Hány esetben történt, hogy nem cl. philologus tanította a 
tárgyat és hogy a görög történelemben és régiségekben nem jártas 
tanár akarva Dem akarva a régiségekből megannyi külön disciplinát 
csinált, a rendszeres könyv szerint tanítva azokat s így túlságos sok 
anyaggal megterhelve a tanulókat.

Még gyakrabban megeshetett, hogy az ismeretek kellő ébren
tartása és biztosítása elmaradt. Ez olvasmányok tárgyalásánál különben 
is általánosabb tapasztalat. Innen van, hogy az érettségi vizsgálatokon 
a magyar nyelvből nem egyszer jól felelnek, a meddig a könyvből 
elsajátított irodalmi elméletet el lehet mondani, de már gyakori a 
fennakadás, mihelyt az éveken át feldolgozott olvasmányt is jobban 
bele akarjuk vonni a vizsgálat keretébe. Ugyanez történhetett nem 
egyszer a görögpótló olvasmánynál is. Azért egyik fődolog, az olvas
mányok minden oldalú fejtegetésének eredményeit rendesen feljegyez
tetni, a jegyzeteket minden évről megőriztetni, mely jegyzetek azután 
az érettségi előtt megkönnyíthetik a gyors áttekintést. Máskép a 
tanulók az olvasmányok anyaghalmazával egyhamar nem boldogulnak. 
E dologra különösen fel akarnám hívni az intézetek figyelmét.

A görögpótló tanfolyam, mint conceptió nézetem szerint egészen 
megállja helyét és a Csáky-ministeriumnak sok egyébbel együtt csak 
dicsőségére válik, dicsőségére a széles látókörű, sokat tanult kitűnő 
államférfiúnak. Azóta tudvalevőleg Németországban hasonló indítvá
nyok merültek fel. (Y. ö. Bahnsch: Der Streit um den griechischen 
Sprachunterricht. 1893.) Hogy mennyi haszon háramlóit a tanfolyam
ból általában az ó-classicai tanulmányokra, szépen fejezte ki Csengeri 
János fent említett felolvasásában. Ha hiányok vannak a tantervben, 
akkor azok első sorban nem a ministerium, hanem azon tudósok 
számlájára írandók, kiknek feladatul jutott a tanterv részleteit meg
állapítani és kidolgozni. És tévedni, kivált egészen új dolognál, 
utóljára is emberi dolog.

(Sz.-Fehérvár.) Spitkó Lajos.
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VIDÉKI ÉS FŐVÁROSI TANÁRSÁG.

Az új fizetés-rendezési törvény épen nem érte el czélját: nem, hogy 
megnyugvást szült volna a tisztviselői karban, hanem talán még inkább 
fokozta az elégedetlenséget. De talán egyetlen ágazatban sem zavarta meg 
annyira a nyugalmat, mint a tanárságban. Nehéz szívvel kell ezt constatál- 
nunk, bár maga a tény nem jött váratlanul, előre lehetett látni, mert hisz 
a tanári állás természetéhez sehogy sem illik a rangsorozás létrája.

Az általános elégedetlenségnek pedig legszomorúbb jelensége, hogy a 
magyar tanárságban nem tud megszilárdulni a megbolygatott egyetértés. 
Egymást érik a mozgalmak, melyekből hiányzik a közösségnek czélra- 
törő ereje.

A legújabb mozgalom Nagy-Szeberiböl indult ki. Az ottani állami íő- 
gymnasium tanárai folyamodvány-tervezetet készítettek s azt kinyomatván, 
fölszólították az összes állami középiskolák tanártestületeit, hogy külön-külön 
nyújtsák be a folyamodványt s az actio közös befejezéséül küldjenek kép
viselőket a Budapesten (a Markó-utczai főreáliskolában) ápril hó 8-án tar
tandó értekezletre.

A folyamodvány erős színekkel festi az elégedetlenséget. Első főpanasza, 
hogy soron kívüli előléptetés is történik a VIII. osztályba s azt mondja, 
hogy minden ilyen előléptetést «készek vagyunk törvény-ellenesnek nézni, 
ha ezt országosan ismert érdemek nem igazolják». A második panasz, hogy 
a törvény még nincs végrehajtva, vagyis hogy a tanárság nincs egyenlő 
számban beosztva az 1200—1800 frtos öt fizetési fokozatban.

A folyamodványnak másik, nagyobb része pedig a fővárosi tanárság 
helyzete ellen irányul.

Törvény-ellenesnek tartja, hogy a rangsor élére, az 1600 frtos fokra, 
a fővárosi tanárok jutottak. Abból pedig, hogy a fővárosi pályázatokban 
mint eshetőség a VIII. oszt. fizetés is benne szokott lenni, azt következteti, 
hogy a fővárosi és vidéki tanársággal szemben eljárási különbség van s a 
vidéki tanár nem léphet át a IX.-ből a VIII. osztályba, bármennyire feszíti 
meg magát érdemek szerzéséért, a fővárosi tanár pedig érdemek hiányában 
is bele kell hogy kerüljön a VIII. osztályba.

Majd arról szól, hogy a vidéki és fővárosi tanárság ugyanazt a vizs
gálatot tette le ; hogy a középiskolai végczél egyenlő a fővárosban és vidé
ken ; hogy a legfőbb tanári érdem: a tanítás és nevelés mesterségében elért 
ügyesség «a felsőbb hatóság felületes megfigyelését könnyen kikerüli». Ebből 
pedig azt a következtetést vonja le, hogy az egyik rangosztályból a másikba 
átlépésnél nincs helye a szakképzettség és alkalmazhatóság feltételének, 
ellenben a tanárnak érdemül kellene betudni, ha nemzetiség lakta vidéken 
működik sikerrel, minő Beszterczebánya, Pozsony, Brassó, Nagy-Szeben, 
legkevésbbé Szeged. Debreczen vagy Budapest.

A budapesti drágaságról azt mondja: «De hiszen ott van az emelt 
lakbér, melylyel a magas kormány a fővárosi tanár viszonyain segíteni 
akart. Ennél többet juttatni neki felesleges volna. Ezért fizetésileg is kár
pótolni őt törvényellenes volna».

Végül pedig kéri a folyamodvány, hogy az öt fizetési fok egyenlő 
számarányban töltessék be ; hogy az öt fokon keresztül anciennitás alapján 
történjék az előlépés s a VIII. osztályba lépés ne legyen új kinevezéshez 
kötve; hogy 80 éves szolgálat után minden tanár 2300 írttal mehessen 
nyugdíjba s hogy a rangsorba osztásnál a helyettesi tanárság is számíttassák.

S bár e kívánságok törvényrevisiót jelentenek, a folyamodvány 
így végzi:

«Ezek, Kegyelmes Urunk, mély tisztelettel felsorolt sérelmeink, a me
lyek szerény felfogásunk szerint az 1883 : IV. t.-cz. egyes pontjainak figyel
men kívül hagyásából eredhettek s ezek alázatos óhajtásaink, melyeknek
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függőben tartása tanári teendőink pontos teljesítésére lankasztólag hat. 
Legyen szabad remélenünk, hogy Nagyméltóságod, mint a törvényesség őre 
a törvény kellő végrehajtását nem csak akkor követeli, mikor alárendeltjei
nek kötelességeiről van szó, hanem akkor is, midőn e törvény nekiek jogo
kat nyújt.»

Ezt a folyamodvány-tervezetet megkapták a fővárosi középiskolák is. 
A kisérő-levél magyarázza azt is. hogy az igazgatók ügyét azért nem vonták 
bele a mozgalomba, mert ők külön kérelmezik az igazgatói pótlékot.

A  fővárosi tanárság természetesen, nem járult hozzá a mozgalom
hoz. E helyett együttesen, testületileg adták meg rá a választ. Az értekez
leten, mely ezt megállapította, képviseltették magukat a nem-állami közép
iskolák is. A tanácskozás mindvégig nagyon mérsékelt hangú volt s a nagy
szebeni folyamodványnak a fővárosiak ellen irányuló pontjait ép azok ítélték 
el legkeményebben, a kik közvetlenül érdekelve nincsenek.

Végül pedig a fővárosi tanárság nevében egy nyilatkozatot adtak ki, 
melyet megküldöttek minden középiskolának s mely a következő négy pont
ból á l l :

1. Az értekezlet elismeri, hogy a magyar tanárságnak — fővárosinak 
és vidékinek egyaránt — az elégedetlenségre van oka elég; hogy a tanári 
állás még mindig nem részesül abban a méltánylásban, mely jogosan meg
illeti ; s hogy a mai helyzetben megnyugodnia nem lehet, hanem együttes 
erővel sürgetnie kell a javulást.

2. De a fővárosi tanárság nagy megütközéssel és őszinte sajnálattal 
látja a nagyszebeni kartársak kezdeményében új erőre kapni azt az irányt, 
mely áldatlan szakadást teremt s kiélesíti az ellentétet a fővárosi és vidéki 
tanárság közt. Megütközéssel, mert ez irányzat a testületi szellemnek s az 
együvé tartozás érzetének nagy gyengülését mutatja; sajnálattal, mert szaka
dással testületi érdeket meg nem védelmeztek még soha.

3. A nagyszebeni folyamodvány-tervezetben különben sok a tévedés is. 
Még pedig a lényegben s az adatokban is. A fővárosi tanárság csak a követ
kezőkre figyelmeztet:

a) az első beosztásnál épen nem történt törvény-sérelem. Ebben nem 
a törvény 4. §-a rendelkezett, melyre a nagyszebeniek hivatkoznak, hanem 
a 17. §., a mely kimondja, hogy гаг első besorozásnál a magasabb fizetés 
adja meg az elsőséget.» Ez érvényesült, mikor a múlt joga alapján az 1500 frtos 
fizetésüek jutottak a rangsor élére.

b) Az első rangsor nem is vehető az összehasonlítás alapjául, mert 
hisz az a különbség, mely azelőtt fővárosi és vidéki fizetés közt volt, ter
mészetszerűleg csak fokozatosan változhatik át a vidékiek javára. Az az első 
rangsor már változott is. Az összehasonlításnak egyedüli alapja csakis az idei 
költségvetés lehet, ámbár a jövő évek haladása csak a vidék javára fogja 
változtathatni ezt az állapotot is.

Az 1895. évi költségvetés pedig (VI. füzet 52. és 56. lap) a gymna- 
siumoknál 61 VIII. osztályú állást szervez s összesen csak 25 fővárosi állást; 
a reáliskoláknál 98 VIII. osztályú és összesen csak 50 fővárosi állást. Ha 
tehát minden fővárosi tanár а VIII. osztályba jutna (a mi pedig nincs úgy !) 
akkor is a fővárosi tanárok a gymnasiumban csak 4Ü'9°/0, a reáliskolában 
csak 51%-át töltenék be а VIII. oszt. állásoknak. A közös létszámban 471°/o-ot.

Téves a tervezetnek az 1400 frtos fokra tett arányszámítása is. Mert 
1400 frtos fokon van 86 vidéki (89'6°/0) és a 10 fővárosi (10’4°/0) tanár.

Csak így eshetett, hogy egyetlen fővárosi tanár sem részesült 100 írt
nál nagyobb fizetés-emelésben, ellenben egyes vidéki tanárok fizetése 400 írt
tal is emelkedett; egyetlen fővárosi igazgató sem kapott 200 írtnál többet, 
egyes vidékiek pedig 500 frtot: a mit azonban fölpanaszolni a fővárosiaknak 
soha eszökbe nem jutott.

c) Igaztalan állítás, hogy a fővárosi drágaságért elég pótlás a magasabb 
lakbér. A fővárosi tanárság ajánlja a vidéki kartársaknak, hogy szerezzenek
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tájékozást ebben a dologban bárkitől, akár a legújabban feljött collegáktól, 
kiknek legfrissebbek a tapasztalataik. Alapos informatiók nélkül pedig ne 
akarják gyengíteni a maguk jövőjét, mert hisz a szükség évről-évre szaporítja 
a fővárosi tanárok számát s ez a szaporodás csak az ő soraikból kerül ki.

d) Végül a folyamodvány hasztalan bizonygatja az ellenkezőt: a mit 
kér, az bizony törvény-revisió, sőt annál is több, mert lehetetlenség. A tör
vényen alapuló beosztást megváltoztatni lehetetlen ; az új kinevezés mellőzése 
pedig — a mit annak idején a fővárosi tanárság is sürgetett — törvény- 
revisió volna.

4. A fővárosi tanárság nem hiszi, nem hiheti, hogy a beküldött tervezet 
a vidéki tanárság egyetemének gondolkozását tükrözné s elfogadásra számít
hatna. Ellenkezőleg, az a meggyőződése, hogy a nagyszebeni kartársak ezen 
a téves állásponton magukban állanak.

KÖZOKTATÁSÜGY.

BIBLIOGRAPHIAI KALAUZ AZ EGYPTOMI UTAZÁSRA.

Mindazoknak, kik az egyptomi útra készülnek, jó szolgálatot teszünk, 
a midőn azt a becses könyvjegyzéket közöljük, melyet Platz Bonifácz dr. 
főigazgató és Goldziher Ignácz dr. egyetemi tanár állítottak össze. E jegyzék
ben minden szakember megtalálja a maga szakmájára vonatkozó legfonto
sabb műveket, a melyekből ismereteit kiegészítheti és az érdekes útra készül
het. Fölösleges volna megemlítenünk, mily nagy fontosságú ily utazás kellő 
értékesítésére, hogy mindenki előre alapos tájékozást szerezzen arról, a mit 
azután látni fog. Jól mondta egy szellemes utazó, hogy a kellő irodalmi 
készülés az utazóra nézve az, a mi a teleskop vagy mikroskop a természet- 
tudósnak : közelebbről és nagyobbítva látja a dolgokat. Még csak azt jegyez
zük meg, hogy e művek többnyire elég drágák, úgy hogy helyén valónak 
találjuk, ha az intézeti könyvtárait vállalják magukra e müvek megszerzését. 
Merjük állítani, hogy az intézetek ezzel a kormány intentiója szerint járnak 
el, mert a kormány nem akarhatja, hogy a kiküldött tanárok ne teljesen 
elkészülve induljanak útra. A jegyzék a következő:

1. Ó kori tö r té n e t , fö ld r a jz , m ű v e ltsé g , m ű em lék ek  :
Brugsch : Die Ägyptologie. Abriss der Entzifferungen und Forschungen, 

Leipzig, 1891.
Erm an : Aegypten und aegyptisches Leben im Alterthum. 2 kötet. 

Tübingen, 1885—1887.
Meyer E d .: Geschichte des alten Aegyptens (Oncken-féle gyűjtemény. 

I. köt.) Berlin. 1887.
Maspero : Archéologie égyptienne. Paris, 1894. (Quantin); német ford. 

Steindorff. Aegyptische Kunstgeschichte. Leipzig, 1889.
Perrot és Chipiez: Histoire de l’Art dans l’antiquité I. kötet (Pár. 

1882): L’Égypte (németül Pietschmanntól. Leipzig, 1883).
Wiedemann: Die Religion der alten Ägypter. Münster, 1890.
Ebers Aegypten in Bild und Wort, dargestellt von unseren ersten 

Künstlern. 2 kötet. Stuttgart, 1879—80.
Ebers : Cicerone durch das alte und neue Aegypten. Stuttgart, 1886. 

(magyarul a Szabó-féle történelmi gyűjteményben).
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2 .  Ú jk o r i v iszo n y o k  :
Adams: Egypt past and present. London, 1885.
Lane: An account of the manners and customs of the modern Egyp

tians. (5. kiadás.) London. 1871. 2 kötet (németül Zenkertó'l: Sitten und 
Gebräuche der heutigen Aegypter. Leipzig, 1852.).

Kremer: Aegypten, Forschungen über Land und Volk. 2 kötet. 
Leipzig, 1863.

Stephan: Das heutige Aegypten. Leipzig, 1872.

3. T erm é sz etr a jz  stb . s z e m p o n tb ó l:
Hartmann: Naturgeschichte der Nilländer. Erlangen, 1865.
Hartmann: Die Nilländer. Leipzig. 1884.
Virchow : Land und Leute im alten und neuen Aegypten. Berlin, 1888.

Baedeker: Aegypten. Handbuch für Reisende. I. kötet Alsó-Egyptom. 
Leipzig, 1894. II. kötet Felső-Egvptom és Nubia a második kataraktákig. 
U. о. 1891.

Meyer: Aegypten. Unter- und Oberaegypten. Leipzig, 1895.
4. Az o rszá g  k ö z n y e lv e  :

Hartmann: Arabischer Sprachführer. Leipzig, 1880.
Völlers : Lehrbuch der aegypto-arabischen Umgangssprache mit Uebun- 

gen und einem Glossar. (Kairo, 1890.)
Seidel: Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache aegyp- 

tischen Dialektes. Berlin, 1894.

E G Y E S Ü L E T I  ÉL ET .

Az ungvári kör.
— A tandíjtól való felmentés. —

Jegyzőkönyv felvétetett az Ungvári Tanári Körnek 1895. évi márczius hó 16-án
tartott ülésén.

Hódoly elnök megnyitván az ülést felkéri Schürger Ferenczet, hogy 
«A tandíj alól való felmentés kérdéséhez» czímű értekezését felolvasni szíves
kedjék. A figyelmet teljesen lekötő' s a nagyon is actualis dolgot tárgyaló 
értekezés felolvasása után Mazuch Ede megjegyzi, hogy ha teljesen tárgyi
lagosak akarunk lenni, úgy a tanügyi kormány szóban forgó reformintézke
désének ne csak hátrányait, hanem jó oldalait is vegyük figyelembe ; ilyen 
például kétségtelenül az, hogy a tervbe vett intézkedés a tanári kar eddigi 
jogkörének tetemes kiszélesítésével a tanári állás fontosságát nagyban emelné. 
Ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy a tanáregyesület a központi választ
mány útján tegyen felterjesztést a magas ministeriumhoz, hogy az ilyen akár 
a középiskolai administratiót illető, akár a tanterv vagy módszerváltozást czélzó 
reformok életbeléptetésénél esetről-esetre az érdekelt tanártestületeket vélemény- 
adásra hívja fel. mint az pl. az igazságügyi kormány a saját ressortjában 
teszi. Ez indítványt a kör általános helyesléssel magáévá teszi. Ezzel kap
csolatban felemlíti Medreczky István, hogy a beiratásoknak a tanév végére 
való áthelyezését rendelő ministeri intézkedésről is csak akkor értesültek a 
tanártestületek, mikor az már befejezett ténynyé lett. Báni Ede reflectálva 
a felolvasott értekezésre — nem látja be az értekező által említett a tandíj
elengedést a tanártestületekre ruházó intézkedésben a szülőkben a tanárok

\
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ellen esetleg feltámadható neheztelésnek okát, mert épen ilyen oka lehet 
annak a classificatio is, mely nem egy esetben még érzékenyebben sújtja a 
szüló't mint a tandíj el nem engedése. Részéről örömmel fogad mindent, a 
mi a tanári kar jogkörét tágítja, de ismerve vidékünk szegénységét — a tandíj
elengedésnél a tervbe vett százalékot nagyobbnak kívánja. Erre Schürger 
Ferencz megjegyzi, hogy a classificatio — bármily ódiumot költsön is az 
esetleg — a tanárnak mindig állásából kifolyó s attól el nem választható 
kötelessége, hol sem százalék, sem megszorítás nem korlátoz — ez tehát 
nem czáfolja meg, a mit értekezésében felhozott. Újból hangsúlyozza a meg
határozott százalék által történendő tandíjelengedésnek tarthatatlanságát, 
biztosra veszi, hogy a kiszabott százalék mellett kénytelen lesz a tanártestület 
jó viseletű s szorgalmas tanulókat is elutasítani, a mi pedig a tanár és 
szülők közötti jó viszony megzavarását fogja okozni. Mazuchnak válaszolva 
kijelenti, hogy a tervezett újítás előnyös oldalait értekezésében szintén 
kiemelte, de csak főbb vonásokban jelezte. Haraszthy Gyula szintén azon 
aggályának ad kifejezést, hogy a tervezett újítás a szülők és tanárok közötti 
viszonyban díszharmóniára fog vezetni.

Dr. Fibiger Sándor a tandíjmentesség jogának a tanártestületek által 
való gyakorlását csak azon esetben tartaná üdvösnek és elfogadhatónak, ha 
azt a tanártestület minden százalékos megszorítás nélkül korlátlanul gyako
rolhatná.

A kör elfogadja az értekező álláspontját s felkéri a Tanáregyesület 
Közlönyének szerkesztőjét, hogy az értekezést a Közlöny legközelebbi 
számában közölni szíveskedjék, egyúttal felkéri a tanáregyesület központi 
választmányát, hogy a Schürger és Mazuch által tett indítványok foganato
sítása érdekében a magas kormánynál a kezdeményező lépéseket megtegye. 
Ezek után az elnök a felolvasónak a kör nevében felolvasásáért köszönetét 
mond s ezzel az ülés véget ért.

Ungvárott, 1895. márczius 18. Dr. Holosnyay Irén, köri jegyző.

A TANDÍJ ALÓL VALÓ FELMENTÉS KÉRDÉSÉHEZ.

A napokban azon hírt hozták a fővárosi lapok, hogy a közoktatási 
kormány a tandíj alól való fölmentés jogát jövőben a középiskolák tanár
testületeire ruházza át,* azon korlátozással, hogy a fölmentést bizonyos meg
határozott százalékok szerint adhassák meg.

Ezen tervbe vett újítás első benyomása kedvező volt. A lapok min
den kritikai megjegyzés nélkül közölték a hírt, tanári körökből sem történt 
felszólalás ; sőt ha tekintetbe veszszük azt, hogy az újítás a tanárság hatás
körét növelni fogja, az ember első perczben hajlandó azt mint fontos vív
mányt tekinteni és örömmel üdvözölni.

De csak az első perczben. Mert, ha alaposabban mérlegeljük a terve
zett újításnak körülményeit, úgy'alighanem azon következtetésre fogunk 
jutni, hogy a tervbe vett eljárási mód nem föltétlenül jó és hogy legalább 
is különbséget kell tennünk hazánk különböző iskolái között, és nem egyet 
fogunk találni, melynek inkább az áll érdekében, hogy a tandíjfizetéstől való 
fölmentést jövőre is a ministerium adja meg.

Azt hiszem, hogy nem tévedek, ha a fölmentés jogának a tanári 
karokra való átruházásának legfőbb indokát azon föltevésben keresem, hogy 
ez által a fölmentés igazságosabb lesz, mint eddig volt, miután a tanárok 
közvetetlenül érintkezvén a tanulókkal és azoknak szüleivel, egyrészt meg

* A felolvasó nincs jól értesülve. A tanártestület csak véleményt ad, 
úgy mint eddig. A fölmentés joga az igazgatóé lesz, a ki ép oly kevéssé 
lesz az ajánláshoz kötve, mint nem volt eddig a ministerium. Szerk.
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tudják ítélni, hogy a fölmentésért folyamodók közül kik felelnek meg leg
inkább a követelményeknek, másrészt pedig ismervén a szüló'k anyagi viszo
nyait, azzal is tisztában vannak, hogy kik szorulnak a fölmentésre és 
kik nem.

Én mindennek daczára azon nézetemnek merek kifejezést adni, hogy 
a tervezett újítás a tanári testületek szempontjából épen nem oly kívánatos, 
mint a milyennek látszik és hogy azon üdvös eredménye sem lesz, a melyet 
tőle várnak ; sőt én attól tartok, hogy ezen újítás a tanári karokra olyan 
újabb megterheltetést készül róni, mely miatt sok esetben kellemetlenség és 
zaklatás lesz osztályrésze.

Jól tudjuk, hogy az ember az olyan kérdésekben legérzékenyebb, a 
melyek az anyagiak körébe vágnak. A nagy közönségben eddig is azon téves 
hit volt elterjedve, hogy a tandíj a tanárok tulajdona és nem egyszer moso
lyogtunk a fizető szülőnek komikus magatartása fölött, midőn a tandíjszedő 
tanárnak a pénzt átadta. Hiába való minden fölvilágosítás, a nagy közönség 
ma is azt hiszi, hogy a tanpénz a tanárokat illeti. Már most el lehet kép
zelni azt a fölháborodást. ha majd a megszabott százalékok mellett valóban 
szegény és jó tanulókat lesz kénytelen visszautasítani a tanári testület. Ezt 
az eljárást egyenesen kapzsiságnak fogják tartani.

És vájjon meg lesz-e a tanári karokban az a bölcsesség és önzetlen
ség, hogy a sok folyamodóból, kik között saját fiaik, rokonaik, sógoraik, 
jó barátaik, ismerőseik stb. is szerepelnek, épen csakis a legérdemesebb és 
valóban szegény tanulókat tudják kiválasztani és a tandíjmentesség kegyé
ben részesíteni? Mert, ha az ellenkező történnék, úgy a szülők fölháborodása 
jogos és méltányos lesz.

A tanároknak ezen újabb megterhelésére különben az ügy érdeké
ben épen semmi szükség nincs. Az eddigi eljárás, mely szerint a tanári kar 
alaposan megvizsgálta a beérkezett folyamodványokat és az érdemes tanuló
kat fölmentésre ajánlotta a kormánynak, mely a fölmentést aztán meg is 
adta, teljesen megfelelt a czélnak. A tanárok a szülőknek anyagi viszonyai 
körül való tájékozottságukat eddig is érvényesítették a fölmentés ajánlásánál 
és csakis a valóban érdemes tanulókat ajánlották a kormány figyelmébe. 
Ha már most a kormány egyeseket a tanári kar ajánlása daczára sem men
tett föl, ezért az odium a ministeriumra és nem a tanári karra háramlóit. 
A ministerium előtt az anyagi érdekeiben érintett szülő elégedetlensége, 
esetleges kifakadása meglehetősen ártatlan dolog, de nem úgy a tanárok 
előtt, kik a szülőkkel állandó érintkezésben, nem ritkán benső barátságban 
is állanak. Különben is a társadalom és az iskola kölcsönös egymásra hatá
sát, mint igen fontos nevelési eszközt, a paedagogia megköveteli s így 
netaláni újításainkat úgy kellene tervezni, hogy azok e viszony bensőségére 
előmozdítólag és ne zavarólag hassanak.

Pedig a tanár és a szülők közötti conflictus elkerülhetetlen, ha ezen 
tervezett újítás csakugyan életbe lép. Elkerülhetetlenné teszi pedig a tervezett 
numerus clausus, melyet a fölmentésnél szem előtt kell tartani, s melynél 
fogva a vidéki tanintézetek nagyszámú szegény tanulói közül egynéhányat 
mindig vissza fog kelleni utasítani.

Szándékosan mondom, hogy a Vidéki tanintézeteknél, mert a főváros
ban a viszonyok egészen mások és nagy baj, hogy rendesen a főváros képe 
szerint ítélik meg a vidéket. A fővárosban sok a jómódú szülő s lehet, hogy 
a fölmentésre szoruló s arra jogos igénynyel is bíró tanulók a kiszabott 
százalékon belül is mindnyájan elnyerhetik a tandíjmentességet. A fővárosi 
tanár azonkívül ritkán is jön érintkezésbe a szülőkkel, a fővárosi társadalom 
absorbeálja őket, az életnek azon mindennapi, aprólékos, de azért a vidéki 
társadalmi életben igen nagy fontossággal felruházott társadalmi viszonyokról 
pedig, melyekkel a vidéki tanárnak számolnia kell, fogalommal sem bírnak. 
Egy szóval, a fővárosi tanintézeteknél semmiféle ok nem akadályozza meg 
azt, hogy a tandíjfizetés alul való fölmentést ne az illető tanárkar gyakorolja.
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A vidéken máskép áll a dolog. Nem mondom, hogy a nagyobb ipari 
és kereskedelmi góezpontokban, avagy a nagyobb alföldi városokban nem 
lehetne szintén baj nélkül a tervezett újítást életbe léptetni, csakhogy hazánk
nak nem egy középiskolája van, mely se nem ipari és kereskedelmi gócz- 
pont, se nem gazdag mezőgazdasági vidéknek középpontja, hanem olyan, a 
mely a legsoványabb keresetet nyújtó hegyvidéknek tanulóit istápolja, a hol 
az eddig érvényben levő fölmentési százalék mellett olyanok is elesnek a 
fölmentés kedvezményétől, a kik pedig előmenetelük és szegénységük alap
ján igényt tarthatnának rá. Az ungvári gymnasiumban pl. 42°/0 átlag a föl
mentés és még e magas °/0 daczára is történik visszautasítás. Ez ugyan 
nagy baj és az államnak nagyon is érdekében állana ezen segíteni, de a 
baj nem érinti közvetetlenül a tanári kart, a mennyiben az eddigi eljárás 
szerint az államot illeti érte a felelősség; de a baj azonnal acuttá lesz és 
nagyon is a tanári kart fogja érinteni, ha a tervezett újítás életbe lép és ez 
gyakorolja a felmentés jogát, mert ez esetben a felelősség is rá háramlik.

Már most tegyük még hozzá, hogy mindaz a mit elmondottam, a 
nemzetiségi vidékekre vonatkozik, hol a szolgálat különben is a legnagyobb 
körültekintést követeli és a hol ennélfogva kétszeresen óhajtandó az iskola 
és a társadalom közötti jó viszonynak ápolása. Hogy ilyen helyeken a ter
vezett újítás bajt okozhat és legalább is kétes eredményű kisérletezés gya
nánt tűnik fel, az a mondottakból, úgy hiszem, kétségtelen. Azért én czél- 
szerűnek látnám, ha a közoktatási kormány csak azokat az intézeteket 
ruházná fel a fölmentés jogával, a melyek azt egyenesen óhajtják.

A közoktatásügyi ministerium a tervezett újítás megbeszélését egy 
bizottság elé terjesztette. A mondottakat e bizottság tisztelt tagjainak figyel
mébe ajánlom.*

(Ungvár.) Schürger Ferencz.

VEGYESEK.
A középiskolai tantervek revisiója. A vallás- és közoktatásügyi minis- 

tér az 1895. évi költségvetés képviselőházi tárgyalása alkalmával tett kijelen
tései értelmében a minap két rendeletet intézett az országos közoktatási 
tanácshoz. Az egyik rendeletben véleményt és javaslatot kiván a tanácstól arra 
nézve, hogy a mostani tantervek nem adnak-e alkalmat a túlterhelésnek 
sokat hangoztatott vádjára. A minister továbbá nyilatkozatot kiván a tanács
tól arra nézve is, vájjon tanterveink kellő figyelemben részesítik-e az úgy
nevezett nemzeti tárgyakat, a magyar nyelvet és irodalmat, Magyarország 
történelmét és földrajzát. Részletesen fel vannak a rendeletben sorolva a 
figyelembe vehető szempontok. Kérdezi, hogy nem volna-e a magyar irodalmi 
történet a gymnasiumokban is két éven át tanítható, elegendő idő jut-e a 
magyar történetnek ? A javaslatok a rendelet szerint úgy teendők meg, hogy 
az 1883. évi XXX. t.-cz. és az 1890. évi XXX. t.-cz. rendelkezéseivel ellen
kezésbe ne jöjjenek, a mennyiben a minister nem a törvények novelláris 
pótlását vagy revisióját akarja, hanem lehetőleg a rendeleti jog körében 
óhajtja az intézkedéseket foganatosítani. A másik rendelet arra hívja fel a 
közoktatási tanácsot, hogy a görög nyelv helyett választható tárgyak tan
tervét az eddigi tapasztalatok alapján (de szintén az 1890. évi XXX. t.-cz.

* Az értekezlet múlt héten volt s lényegében hozzájárult a reform
tervhez. A részletes szabályzat kidolgozása Spitkó Lajos székesfehérvári fő
igazgatóra van bízva. Szerk.
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érintetlenül hagyása mellett) vegye revisió alá s foglalkozzék behatóan azok
kal a nehézségekkel, melyek a törvény végrehajtása alkalmával felmerültek. 
Ezek lehető elhárítását s általában a compensatio intézményének tökéletesí
tését jelzi a minister törekvése tárgyául. E rendeletek teljes szövegének 
közzétételére, mely a tanárvilágot oly közelről s közvetetlenül érdekli, a 
közoktatásügyi minister úr a Tanáregyesületi Közlönyt is felhatalmazta. 
De csak a jövő héten közölhetjük; eddig a Közokt. Tanács hivatala még 
nem sokszorosította a rendeletet.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a 
mezőtúri ev. ref. főgymnasíumnak, mint nyolcz osztályú középiskolának a 
nyilvánossági jogot s az érettségi vizsgálatok megtartásának jogát az 1894/95. 
tanévre megadta.

A debreczeni kath. algymnasium kiegészítésének ügye nagy lépést tett 
előre. Schlauch Ló'rincz nagyváradi püspök 150.000 frtos alapítványt tett e 
czélra s minthogy az iskolát kegyesrendi tanerők látják el, a tanári fizetésre 
tehát nem sok kell, a főgymnasiummá fejlesztés jórészt biztosítva is van. 
A bíboros püspök különben 30,000 frtot adott arra is, hogy Debreczenben 
kath. leányiskola létesíttessék s e czélra 60,000 írtért megvette a régi zsina
gógát is.

Állami felügyelet és a prot. gymnasiumok. A «Debr. Prot. Lap» f. évi 
márcz. 16. száma a debreczeni gymn. tanári karnak egy a tiszántúli egyház- 
kerülethez intézett fölterjesztését közli, mely a prot. gymnasiumoknak a fő- 
igazgatóságokhoz való viszonyáról oly correct felfogást tanúsít, hogy lehe
tetlen belőle a következő sorokat nem idéznünk. «. . . . semmi okunk a 
főfelügyelettől való elzárkózásra. A mi tanintézeteinkben sem államellenes 
tanokat nem hirdettek, sem nemzetiségi agitatiókat nem űztek, sem felekezeti 
elfogultságot nem hirdettek soha.» A gymn. tanári kar épen ezért teljesen 
fölöslegesnek tart mindennemű külön utasítást az egyházkerületben fennálló 
középiskolák részére, annál is inkább, mivel a felügyelet gyakorlásakor figye
lembe veendő dolgok teljesen ki vannak fejezve a közoktatási ministeriumtól 
a főigazgatók részére kiadott és az autonom érdekek és jogok iránt kellő 
figyelemmel szerkesztett utasításokban. Reméljük, hogy ez egyedül helyes 
fölfogást magáévá teszi nemcsak a tiszántúli ev. ref. egyházkerület, hanem 
az ev. ref. egyetemes convent is és így nem zavarja meg holmi különleges 
utasításokkal azt az eddig csak áldásosnak mutatkozott viszonyt, melyben a 
kir. főigazgatóságok tíz éven át voltak a prot. középiskolákkal.

A középiskolai tanárok fizetése Németországban sokkal magasabb, 
mint hazánkban. Berlinben és Frakfurtban a törzsfizetés 3200 márka, a 
többi poroszági városokban 2760 m., Lübeckben 3000, Badenban 2620, 
Anhaltban és Elzasz-Lotharingiában 2600, Hessenhen és Brémában 2500, 
Oldenburgban 2400 márka. A legmagasabb fizetés, mit egy középiskolai tanár 
elérhet, Berlinben és Brémában 6500, Frankfurtban 6600, Elzászban és 
Lübeckben 6000, Anhaltban 5900, Oldenburgban 5700 márka. Legkisebb a 
törzsfizetés Lipcsében, hol 2200 márkával kezdik a tanárok és korpótlékkal 
5700 márkáig vihetik.

Két halálesetről, mely a középiskolát érinti, kell egyszerre hírt adnunk. 
E héten halt meg Kárfy Titus, ki huzamosb időn át a középiskoláknak is 
referense volt a közoktatásügyi ministeriumban. Halála hírét bizonyára rész
véttel fogadják tanári körökben melyeknek Kárfy Sympathikus volt. Meghalt 
továbbá Wiedermann Károly, pozsonyi főigazgató, e régi érdemes munkása 
a középiskolai tanügynek, kinek érdemeit avatott toll bővebben fogja méltatni.
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Pályázat tanári állásokra. A  szent-gotthárdi m. kir. állami gymnasium- 
nál a jövő 1895/96. tanévvel betöltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes 
tanár neveztetik ki, a törvényszerű fizetés és lakáspénz, ötödéves pótlék és 
nyugdíjra való jogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén pedig 800 frt 
évi illetmény van összekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra a latin 
nyelv s irodalomból és történelemből középiskolai tanári képesítéssel bíró 
egyének pályázhatnak, (ápril. 20.) — A  budapesti V III. kér. államgymna- 
siumnál az 1895/96. tanévvel betöltendő két rendes tanári állásra, melyekkel, 
ha rendes tanár neveztetik ki, hosszabb szolgálat alapján a VIII., máskülön
ben a IX. fizetési osztálynak megfelelő törvényszerű fizetés, lakáspénz, ötöd
éves pótlék s a nyugdíjjogosultság, helyettes tanár alkalmaztatása esetén pedig 
1000 frt évi illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Az egyik 
állásra a latin és német, vagy a latin és magyar nyelvből s irodalomból, a 
másik állásra a természetrajz és földrajzból középiskolai tanári képesítéssel 
bíró egyének pályázhatnak, (máj. 1.) — A  tatai kath. algymnasiumnál be
töltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár neveztetik ki, a IX. fize
tési osztálynak megfelelő fizetés, szabályszerű lakpénz, 100—100 frt ötödéves 
pótlék és nyugdíjra való jogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén 
pedig 800 frt illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik Ez 
állásra oly egyének pályázhatnak, kik a szabadkézi és mértani rajzból 
középiskolai képesítéssel bírnak, (máj. 1.)

Pályázat. Az újvidéki kir. főgymnasiumnál az 1895/96. tanévvel 
betöltendő iskola-orvosi és egészség-tanári állásra, melylyel évi 200 frt jutalom
díj van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra középiskolai 
orvosi és egészségtan tanári képesítéssel bíró egyének pályázhatnak. A pályá
zók a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványukat 
melyben életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, 
végzett tanulmányaik, képesítésök, nyelvismereteik, eddigi netaláni szolgálataik 
okmányokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak, elöljáróságuk útján, 
minősítő táblázattal, különben pedig közvetlenül a szegedi tankerületi fő
igazgatóhoz, folyó évi május hó 1-ig küldjék be.

A II. országos és egyetemes tanügyi congressus szervezése czéljából 
országos gyűlés 1895. április 11-én, nagycsütörtökön, d. u. 4 órakor Buda
pesten, a Lipót-utczai városháza közgyűlési termében fog megtartatni. Az 
országos szervező gyűlés tárgyai lesznek: 1. A II. országos és egyetemes 
tanügyi congressus szervezete. 2. A congressus «összes üléséinek tárgyai. 
Előadó: dr. Веке Manó, középiskolai tanár. 3. A rendező bizottság meg
választása. A gyűlést eshetőleg közvacsora követi. Az előkészítő-bizottság 
márcz. 8-án hozott határozata értelmében az országos szervező gyűlés tagjai 
lehetnek: a) az előkészítő-bizottság tagjai; b) az egyesületek és testületek 
küldöttei; c) a nevezetteken kívül azok, kik a 2 frt tagsági díj lefizetésével 
a congressus tagjaiul jelentkeznek. A jelentkezések április 4-ig Nagy László
hoz, az előkészítő-bizottság titkárához (Budapest, József-körút 85) intézendők 
s a tagsági díjak Mauritz Rezső igazgató pénztároshoz (Budapest, VI. kér. 
áll. reáliskola) küldendők.

Értesítés. Az orsz. középisk. tanáregyesület budapesti I. szakosztálya 
április hó 1-én (hétfőn) délután 5 órakor az egyesület helyiségeiben (Hajós- 
utcza 23. sz. II. em.) ülést tart. Előadó: Balogh Péter, szolnoki állami 
gymn. tanár, mint vendég. Tái'gy: “A tanárkérdés socialis oldaláról.» — 
Ez általános érdekű felolvasásra а II. szakosztály t. tagjait is meghívjuk.

Fest Aladár, jegyző.
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

Wettstein A. Állattan. Fordította dr. Halász Sándor. 226 ábrával. 
Felsőbb leányiskolák, polg. iskolák, keresked. iskolák és a középiskolák alsó 
osztályai számára. Szerző tulajdona. Az eredeti Zürich canton secundar- 
iskoláiban kötelezett tankönyv. Ára vászonkötésben 1 frt. Miskolcz. 1894. 
Kapható a szerzőnél, Miskolczon.

Wettstejn А. Л növénytan elemei. Fordította dr. Halász Sándor. 
155 ábrával. Ára 80 kr. Miskolcz. 1893. (A többi mint fent, a tanítóképezdék 
számára is.)

Dr. Halász Sándor. Természettan és csillagászati földrajz. Felsőbb 
leányiskolák és mindkét nembeli polg. iskolák számára. A min. tanterv 
alapján. 221 ábrával. Szerző tulajdona. Ára vászonkötésben 1 frt. Miskolcz
1894. Szerzőnél kapható.

Dr. Halász Sándor. Számtan. A négyosztályú felsőbb leányiskolák és 
mindkét nembeli polg. iskolák számára, a ministeri tanterv alapján. Szerző 
tulajdona. Ára fűzve 60 kr. Miskolcz. 1894. Szerzőnél kapható.

Szelba József. Földrajz, a kereskedő tanoncziskolák I. és II. oszt. 
számára. Budapest. 1895. Kiadja Kákái Lajos. Ára 60 kr.

Fleischhacker M. Fridolin és dr. Kárpáti Károly. Német nyelvtan. Gymn., 
reáliskolák, keresked. középiskolák, polgári és felső leányiskolák használa
tára. Második javított és bővített kiadás. Budapest. 1895. Kiadja Kákái 
Lajos. Ára 1 frt.

Dr. Koós Gábor. Árúisme. A keresk. tanoncziskolák II. és III. oszt. 
számára. Harmadik új kiadás. Budapest. 1894. Kákái Lajos. Ára 80 kr.

Deme Károly. Magyar olvasókönyv. Első rész. A polg. és felsőbb 
leányiskolák I. oszt. számára. Pozsony. 1895. Budapest. Stampfel Károly. 
Ára kötve 80 kr.

Deme Károly. Magyar olvasókönyv. Első rész. A polg. és középiskolák 
I. oszt. számára. Pozsony. 1895. Budapest. Stampfel Károly. Ára kötve 80 kr.

Péterfy Sándor. Az 1848-iki tanügyi congressusról. Ára 25 kr. A füzet 
tiszta jövedelme az Eötvös-alap gyarapítására fordíttatik. Budapest. Singer 
és Wolfner.

Dr. Csengeri János és dr. Pasteiner Gyula. Görög Földön. Emlékkönyv 
a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmányútjáról. A vallás- és közokt. m. k. 
ministerium megbízásából szerkesztve. Budapest. Franklin-Társulat. 1895. 
Ára 2 frt 80 kr.

Dr. Gyürky Ödön. Nehány lap szent Jeromos paedagogiájából. Nevelés- 
tört. tanulmány. Budapest. 1895.

Szinnyei József. Magyar Tájszótár. A m. t. Akadémia megbízásából. 
I. köt. 6. füzet. Ilagyakodik—Illant. Budapest. Hornyánszky V. Előfizetési ára 
évenként 4 frt.

Verne Gyula összes munkáinak egyedül jogosított képes magyar kiadá
sából a 3., 4. és 5. füzetet küldte be a Franklin-Társulat. A két füzet a 
«Rejtelmes szigeU folytatását közli Szász Károly fordításában s rendkívül 
gazdagon illustrálva. Az eredeti díszkiadás 27 művészi fametszete magyarázza 
bennük a regényes és megkapó események sorát. Ez új olcsó kiadás egy-egy 
füzetének ára 20 kr. bármely hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a 
vállalatra 1 írtjával 5 füzetre akár a Franklin-Társulatnál, akár a könyv- 
árúsoknál.

Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, melyet Beöthy Zsolt szer
keszt. megjelent a 30-ik füzet. Három magvas tanulmány van benne: 
Baráth Ferenczé Eötvösről, Gyulai Pálé Kemény Zsigmondról és Sebestyén 
Gyuláé (dr.) Népköltészetünkről. Ez utóbbi történeti fejlődésükben s egészen 
új szempontok szerint tárgyalja a népköltészet termékeit, melyeknek maga
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is szorgalmas és szerencsés gyűjtője. A szöveget ezúttal is nagyszámú kép 
illustrálja: A Karthauzi-lak, Eötvös svábhegyi nyaralója, arczképe és sír
emléke, Keménynek ifjú s férfikori arczképe, névaláírása, sírja, s egy régi 
bájoló imádság 1578-ból. Külön mellékletekül: Vörösmarty «Hazafiak» czírrjü 
költeményének első fogalmazása s műveinek egykori illustratióiból 4 kép 
van csatolva. A befejezéséhez közeledő nagyfontosságú vállalat körülbelül 
85 füzetben fog megjelenni, s füzetenként 40 krért kapható.

Millenniumi történet. Az Athenaeum r. társulat kiadásában megjelenő 
*A magyar nemzet története» czímü tízkötetes nagy munkának (millenniumi 
kiadás) 12—18. füzetét vettük. A 12. füzetben Magyarország honfoglalás 
előtti történetének második könyve kezdődik, melynek czíme «Pannonia 
és Báczia», szerzője Kuzsinszky Bálint. Gazdag illustratióiból említjük 
a római imperatorok képeit, Traján római diadal-oszlopának összes csoport
képeit, Feszty Árpád körképének «Áldozat Hadúrnak» részletét a legtisztább 
fénynyomatban. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 
3 írt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr.

Alphonse de Candolle. Termesztett növényeink eredete. Ford. Pavlicsek 
Sándor. Az eredetivel összehasonlította Mágócsy-Dietz Sándor. 61 képpel 
Budapest, 1894. A m. k. természettudományi társulat természettudományi 
könyvkiadó-vállalatnak LII. kötete. A Vili. (1893—1895.) cyclus III. kötete.

Elisée Reclus. A patak élete. Ford. Hentaller Elma. 16 eredeti képpel. 
A munkát dr. Schafarzik Ferencz osztálygeologus vizsgálta át. Ez a kötet 
is a természettudományi könyvkiadó vállalat kiadványa, a VIII. cyclus
IV. kötete. Mindkét munkáról csak a legnagyobb dicsérettel emlékezhetünk 
meg. A fordításra szánt művek megválasztása, a fordítás gondossága, a 
kiállítás solid elegantiája a természettudományi társulat e vállalatát első 
helyre teszik. Még az akadémia sem versenyezhet vele.

Kolmár József. Világnézlet szatírák és epigrammmokban. Budapest,
1895. Megrendelhető a szerzőnél Pozsonyban e czím a la tt: Kolmár József, 
nyug. kath. tanár, Káptalan-utcza 13. sz.

Jancsó Benedek. Szabadságbarczunk és a dákoromán törekvések. Ára 
2 frt 50 kr. Lampel R. (Wodianer F. és fiai) 1895. A román politikai és 
történelmi tanulmányok 1. kötete.

Tornajátékok füzetkékben. I. összegyűjtötte Maurer János. II. írta Bély 
Mihály. III. írta Zsingor Árpád. IV. írta Kovács Rezső Mindegyik füzet ára 
10 fillér. Kiadja Kákái Lajos. Budapest, 1895.

Tanulók Lapja. Dr. Kupp Kornél lapja, melynek II. évfolyamából már 
a 12. sz. jelent meg, szépen halad és fejlődik. Utolsó száma közli Marczali 
Henrik arczképét és méltányolja kinevezését. Az irodalom jelesei ez. rovata 
ismerteti Horvát Istvánt. Egyéb közlemények: Milyenek vagyunk diák
korunkban, írta F. K. tanár. Vörösmarty szózatát elemzi Krajcsovics S. tanár. 
A levél ez. elbeszélést folytatja Gaál Mózes. «A diófa alatt» vers Udvardy 
Gézától. Nehány szó és szólásmód a debreczeni diáknyelvből, írta Barcza 
József. A király könyve (elbeszélés) Mosdósy Imrétől. Egyéb ismeretterjesztő, 
szépirodalmi és mulattató közlemények. Látnivaló, hogy a lap gazdag, 
változatos tartalmú.

Tartalom: A görögpótló tanfolyam. Spitkó Lajostól. — Vidéki és fővárosi 
tanárság, — Közoktatásügy. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Irodalmi 
értesítő.

HOHNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-körút 9—11. AlexanderBerilitt V. kér. állam i főreáliskola.

t  WIEDERMANN KÁROLY.

Wiedermann Károlylyal közművelődésünk harczosainak régi gárdá
jából egyik legkiválóbb és legkedvesebb alakot ragadta el a halál. 
Elragadta 41 évi serény munka után, de azért még mindig a szó 
szoros értelmében munka közben. Az ő érdemes pályája bizonyára 
megérdemli és meg is fogja találni behatóbb méltatását, most a vesz
teség fris hatása alatt csak nehány szóval akarok adózni az ő 
emlékének.

Wiedermann Károly 1829-ben Rozsnyón született, hol atyja a 
székesegyház karnagya volt. A gymnasiumi és philosophiai tanfolyamot 
Kassán végezte és ott egy évig jogot is hallgatott. De a természet- 
tudományok iránt korán ébredt hajlama a selmeczi bányászati és 
erdészeti akadémiába vonzotta, hol két évet töltött. Innen a bécsi 
polytechnikumba ment, hol 1849— 1852-ig mathematikai és physikai 
tanulmányokkal foglalkozott és tagja volt az egyetemi physikai inté
zetnek. A bécsi cs. kir. tanárvizsgáló bizottságtól képesítést nyervén 
a mathematika és physika tanítására, a kassai, akkor cs. kir. állami 
gymnasiumnál kezdte 1853-ban tanári pályáját. Midőn 1861-ben az 
alkotmányos élet derengeni kezdett, Wiedermann már oly elismert 
tanférfiú volt, hogy azonnal első sorába léphetett azoknak, kik a 
romba döntött magyar középiskola újraépítéséhez fogtak. Ez év őszén 
ugyanis kinevezték a lőcsei gymnasium igazgatójává, hol az újjá
szervezés nehéz feladatát kitűnő sikerrel megoldotta. Innen 1865. végén 
a  pozsonyi kir. kath. főgymnasium igazgatójává nevezték ki. Erre az 
intézetre esik működésének javarésze; 19 évig állt annak az élén 
és férfikorának legteljesebb erejét neki szentelte. 1876 óta egyszers
mind a pozsonyi tankerület főigazgatóságát vezette ideiglenes meg
bízással, míg végre a tankerületek újjászervezése alkalmával 1884-ben 
e tankerület végleges főigazgatója lett.

Ebben a keretben forgott le egy áldásos munkában gazdag élet, 
ebben fejlődött egy személyiség, mely a középmértéken messze felül
emelkedett. Híven megőrizve az 1848 előtti kornak legszebb traditióit,

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. *16



502

a humanistikus műveltséget és ideális gondolkodást, szellemének az 
utolsó pillanatig megőrzött frisseségével felvette magába a haladó kor 
minden vívmányát. Szaktárgyaiban, a mathematikában és physikában 
mindig megmaradt a kor színvonalán; de a mellett a latin classiku- 
sokat kevés philologus ismerte és élvezte jobban, mint ő ; a magyar 
és idegen szépirodalom termékeit nemcsak ismerte, hanem még hala
dott korában is ritka fogékonysággal élvezte ; a földrajzi és történelmi 
tudományoknak alig volt nála szorgalmasabb olvasója; a pozsonyi 
gymnasium természetrajzi gyűjteményének gazdagításában nehány év 
előtt elhunyt barátjával, Rózsayval, vállvetve fáradozott. A mellett a 
zene múzsájának szenvedéllyel á ldozott; a zongorát és különféle 
vonós hangszereket mesterileg kezelte és a híres pozsonyi egyházi 
zeneegyesület nagyszabású előadásain mindig ott volt a közreműködők 
között.

A kik ismereteinek és tehetségeinek e sokoldalúságát látták, 
méltán bámulták, hogy honnan veszi az időt mindennek megszerzé
sére. A dolog nyitja abban volt, hogy Wiedermann teljes életében 
nagyon kevés időt szentelt az álomnak. A korai hajnal rendesen már 
íróasztalánál találta és mikor mások még csak hozzáfognak munkájuk
hoz, ő hivatalos teendőinek jó  részével már készen volt. így ju ttatha
tott azután bőven időt boldog családi életének is és vehetett élénk 
részt a társadalmi életben is. És az ő mindig vidám kedélye, szelíd 
humora, nyílt őszintesége kedvenczévé tette minden társaságnak.

Ily személyiség a hivatalos érintkezésben, hogy imponáljon, 
egészen ellehetett a merev formák nélkül. Imponált ő azzal, a minek 
meghódolnia mindenkinek jól esik : ritka gyakorlati érzékkel párosuló 
rendkívüli tudásával, finom ítéletével, meleg ügyszeretetével. És ha 
olykor hivatalánál fogva keményebb bírálatot kellett mondania, nem 
hagyott azért keserűséget senki szivében, mert mindenki tudta, hogy 
Wiedermann ezzel az ügynek akar használni, a nélkül hogy a sze
mélynek ártani akarna.

Azért Wiedermannt az ő kerületében nemcsak tisztelték, hanem 
őszintén szerették a tanárok, tanulók és szülők egyaránt. Kifejezést 
is keresett ez az általános szeretet minden alkalommal. Megülték 
hivatalos működésének 25-ik, 30-ik és 40-ik évét; a pozsonyi gymna- 
siumban egy Wiedermann-alapítvány a késő unokák számára is fenn 
fogja tartani nevét; temetésén végre még egyszer impozánsan nyilat
kozott a szeretet és hála, melylyel mindannyian viseltettek irányában. 
Kerületének minden intézetéből, a ki csak tehette, eljött, hogy meg
adja szeretett főnökének a végső tiszteletet, és a ki épenséggel nem 
jöhetett, koszorú alakjában küldte utolsó üdvözletét.

Igaz bánattal adtuk át az anyaföldnek e jeles férfiút; működé
sének gyümölcsei még sokáig fogják hirdetni az ő áldott nevét.

(Pozsony.) Pirchala Imre.
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EPILOG SPITKÓ FŐIGAZGATÓNAK „A GÖRÖGPÓTLÓ TAN
FOLYAM“ CZIMŰ CZIKKÉHEZ.

A legjobb tantervét is tönkre teheti gyakorlatban a kivitel fonák
sága ; még hamarább veszti hitelét olyan reform, melyet a szakkörök 
kezdetben a legnagyobb antipathiával fogadtak. De józan paedagogusok, 
még ha philologusok is, mindinkább belátják, hogy a görög nyelvnek 
a magyar művelődés történetében sokkal kisebb még a hagyománya, 
hogysem általános kötelező tanítását nyugodtan tűrné a közvélemény. 
Be kell látnunk, hogy hazánkban csakis a jobb nyelvtehetségű tanulók 
kezébe valók a görög író k ; s meg kell elégednünk, hogy azok, kik 
bármi okból idegenkednek a görög grammatikától, közvetett módon 
részesüljenek a görög szellemi müvek élvezetében. Bizonyára kevesebb 
lesz a panasz, ha a ministerium kezdeményezésére a Közoktatási 
Tanács könnyebben keresztülvihető tantervet állapít meg, s ha a 
görögpótló tárgyak tanítását a kormány nem azokra bízza, kik a 
tanulókkal együtt kénytelenek óráról-órára megtanulni az előadandó 
tárgyat, hanem azokra a tanárokra, kiket nem póttanfolyam képesít 
a tanításra, hanem egyetemi tanulmányok és tanári diploma. Meg 
vagyok győződve, hogy még a legjobb görögpótló tanterv is kudarczot 
fog vallani, ha nem a philologusokra bízzák megvalósítását. Spitkó úr 
a hitvány eredményt és a fogyatékos methodust szintén annak látszik 
tulajdonítani, hogy nem szakemberek tanították a tárgyat. Utóvégre 
is a tanítás súlypontja a görög irodalomra esik, s föl kell tételez
nünk, sőt meg kell kívánnunk philologusainktól annyi magyar irodalmi 
tudományt, hogy a tanfolyam magyar irodalmi részét is kellő sikerrel 
taníthassák. Bizonyára a philologusok ellenséges érzülete, meg talán 
kénytelenség indította az igazgatókat arra, hogy magyar irodalmi 
tanárokra bízták leginkább e tárgy tan ítását; s ha végig nézünk az 
értesítőkön, nagyon természetesnek találjuk, hogy a reform kudarczot 
vallott. A mennyire a részletes tanterv-kimutatásokból tanulságot lehet 
meríteni, álljanak itt a következő adatok.

Rendelkezésemre 98 gymnasium értesítője á llo tt; a tanintézetek 
közül 93 teljes gymnasium, öt pedig hatosztályú iskola volt. Ezek 
közül 21 gymnasiumban, főleg pénzügyi nehézségek miatt, a görög
pótló tanfolyam nem volt rendszeresítve, 11 gymnasiumban pedig 
csak az V., VI. és VII. osztályban volt párhuzamos tanfolyam, s így 
összesen 285 osztály tanításáról adtak számot az értesítők. Szak 
szerint pedig következő képesítésű tanárokra volt bízva a tanítás: 

179 osztályban magyar irodalommal foglalkozó tanár,
77 classikus-philologus,
12 5? historikus,
13 német irodalommal foglalkozó tanár.

3 természetrajzzal „ „
1 geometriával „ „

36*
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adta elő a görögpótló tárgyakat; tehát csak 27 % -ban volt a tanítás 
igazán szakemberekre bízva.

Az eredmény csekélységét e körülmény teljesen megmagyarázza; 
mulatságossá teszi azonban a kimutatásokat az elvégzett tananyagnak 
szertelen tarkasága. A változatosság maga nem volna baj, ha a be
osztásban egyöntetű, a czélnak megfelelő módszer nyilatkoznék. De 
mit szóljunk ahhoz, ha akadnak osztályok, melyekben csak magyar 
irodalmi dolgokkal foglalkoztak, s a görög rész teljesen elmaradt, 
vagy néhol (maga Homeros !) magánolvasmányul volt feladva ? A görög 
reáliák egyhelyütt teljesen figyelmen kívül voltak hagyva, vagy pedig 
külön disciplinák gyanánt kezelve, az utasítások világos szavai ellenére. 
A mi pedig az időbeosztást illeti, személyes tudakozódásaim és hallo
más útján mondhatom, hogy e tekintetben semmiféle egyöntetűséget 
sem lehetett tapasztalni.

Tehát nemcsak a tanterv szorul revisióra, hanem határozott 
szempontokból kiinduló methodikus eljárást is meg kell állapítani a 
Közoktatási Tanácsnak, mert e nélkül a görögpótló tanfolyam sikere 
ismét koczkán forog.

(Losoncz.) I)r. Geréb József.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

A TANTERVEK REVISIÓJA.
A múlt számunkban említett leirat szövege ez :
A tanügyi intézmények megszilárdítására és zavartalan működésök 

biztosítására irányuló intézkedéseken felül fontos feladata a közoktatási kor
mánynak, hogy tudomást vegyen mindazon óhajokról és bírálatokról, melyek 
a tanítás és nevelés ügyének továbbfejlesztése tekintetéből hivatalos jelen
tésekben, szakkörök tanácskozásaiban és az iskola iránt érdeklődő egyének 
nyilatkozataiban kifejezésre jutnak s hogy tervszerűen nyilvántartsa az elfo
gadottrendszer megvalósításában szerzett tapasztalatokat; hogy megállapíttassa 
a bíráló észrevételek valóját s e vizsgálat eredményéhez képest jelölje ki a 
további haladás irányait. Mert az elvszerűen megalkotott tanrendszer is rá
szorul a több évi tapasztalatból merített tanulságokra, a minőket első sorban 
a tanárok, másod sorban gyermekeik előhaladását szivökön viselő, művelt 
szülők szolgáltathatnak.

Ily szempontból tekintve középoktatásunkat, különösen két irányban 
hangzanak fel évról-évre, bizonyos állandósággal, a bíráló észrevételek. Egyik 
az a megjegyzés, hogy tanulmányi rendünk túlságos követeléseket támaszt 
a fejlődő gyermeki lélekkel szemben, megterheli a tanuló szellemét, a testi 
fejlődés rovására — a «túlterhelés» kifogása. A másik észrevétel az, hogy 
középiskoláink tantervében a nemzeti jelleg nem jut kellőképen kifejezésre.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi tanterveink és utasításaink már egy 
évtizedig vannak érvényben, indokoltnak vélem e nagyfontosságú kérdéseket 
a napirendre kitűzni. Teszem azt annyival inkább, mert a fenforgó kifogások 
— különösen a túlterhelés vádja — mindeddig csak igen nagy általánosság
ban mozogtak s inkább egyes jelenségekből, mint az összes működő tényezők 
tanulmányozásából merítették erejöket.
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A túlterhelés elhárítására hivatali elődeim is nagy figyelemmel voltak. 
Egész sora vau intézkedéseiknek, melyek részint közvetlenül, részint közvetve 
a túlterhelés ellen irányulnak. Ilyenekül említem a helyi tantervek intéz
ményét, mely a különleges viszonyokból eredhető nehézségekkel szemben 
szabadabb mozgást biztosít az intézeteknek, az iskola-orvosok és egészségtan 
tanárok rendszeresítését, az egészségtan meghonosítását, a testi nevelés külön
böző ágainak: a tornának, játéknak stb. fejlesztését, a kirándulások elő
mozdítását, a szemléltető tanítás megvalósítására vonatkozó intézkedéseket, 
legfőképen azonban az 1890. évi XXX. t.-czikket, mely nagy mértékben 
könnyíti meg a tanulmányokban való előhaladást azon tanulóknak, kiknek 
különösebb nyelvtehetségök nincsen. Ezenfelül konstatálnom kell, hogy tan
terveink és utasításaink kifejezetten is a tanítás megkönnyítését iparkodnak 
érvényesíteni: az ismeretek kölcsönös vonatkoztatása és egybekapcsolása, a 
fokozatosság a tanító eljárásban, az alsó osztályokban a rokon tárgyak lehető 
csoportosítása, az oktatás súlypontjának az iskolába való áttétele, a formalis- 
ticus tanítás teljes elejtése és a tárgyi érdeknek előtérbe helyezése, mind 
oly elvek, melyeket utasításaink erősen hangsúlyoznak.

Mind a mellett ma is számosán vannak, kik túlterheléssel vádolják a 
középiskolákat. Egy részök helyi jellegűnek, a másik általánosnak mondja a 
bajt. Amazok szerint a túlterhelés csak elszórtan jelentkezik ; okozói lehetnek 
egyes tanárok, kik kiszakítják saját tárgyukat a középiskolai oktatás egészé
ből, szertelen részletekkel nyomják el tanítványaikat, vagy talán nagyon 
sok írás-munkát rónak rájok (a miben egyébként az igazgatói felügyelet 
hiányosságának is lehet része); továbbá előidézhetik szeri ütök a túlterhelést 
egyes szülők is, a magánoktatás túlhajtásával vagy gyermekeik testi fejlődésé
nek ártalmas életrenddel való megakadályozásával.

A kifogásolók másik része a rendszerben, az országos intézkedések 
fogyatkozásaiban keresi a baj okát: jelesül, vagy a megszabott tananyag 
sokaságát s ennek megfelelően az engedélyezett tankönyvek terjedelmességét 
(néha az óraszámnak állítólag túlságos magasságát), vagy az osztályok tanulói
nak törvényszabta maximumát, vagy az ú. n. szakrendszert, vagy a tanár
képzést, vagy a népoktatás hiányos alapvetését, vagy mindezeket együttvéve 
említik fel a túlterhelés okául. Amazok szerint a redszer megfelelő, csupán 
a végrehajtás hagy fenn helyenként kivánni valót; emezek magát a rendszert 
hibáztatják, mely szerintük túlságos követelésekre kényszeríti a tanárt.

A nézeteknek ezen eltérésével szemben s az adatgyűjtésnek eddigi 
hiányossága mellett a kérdés szerintem eldöntöttnek korántsem lévén tekint
hető, fölötte kívánatosnak tartom, hogy a dolog mibenléte necsak általánosság
ban, hanem részleteiben is megvizsgáltassák, különösen pedig, hogy alapos 
vizsgálat tárgyává tétessék, vájjon fennálló tanterveink nem szolgáltatnak-e 
mégis alapot ezen gyakori vádra ?

I.
Felhívom e végből a közoktatási tanácsot, hogy a gymnasiumi és 

reáliskolai terveinkben felkarolt tanítási anyagot minden egyes tantárgyra 
nézve vizsgálja át s e vizsgálat alapján nyilatkozzék:

vájjon mutatkozik-e túltengés a részletekben s melyekben? nem lehet-e 
helyenkint s tárgyankint az általános képzés s a tanulmányi kapcsolat 
kellékeinek koczkáztatása nélkül kevésbbé jelentős anyagrészleteket elhagyni 
vagy könnyítés okából összevonni, illetőleg más kapcsolatba hozni, és pedig 
mily részleteket ?

Nem szükséges-e az anyag egymásutánjában és elrendezésében könnyí
tésre vezető módosításokat tenni s ha igen, minő módosításokat ?

Továbbá, nyilatkozzék a tanács ezen alkalommal a többi idevágó 
kérdésekről is, a mennyiben azok a túltei'helés kérdésével vonatkozásban 
állhatnak: nevezetesen 1. a heti órák számáról, 2. a tankönyvekről. 3. az 
osztályok tanulóinak létszámáról, 4. a tanárképzésről, 6. a szakrendszerről,
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6. az írásbeli dolgozatokról, 7. a vizsgálati rendről, 8. a leczkeórák beosztá
sáról. — s mindezekről a tanács kebelén kívül álló gyakorlati tanférfiakat, 
esetleg iskola-orvosokat is meghallgatva, összefoglaló jelentést és javaslatot 
tegyen, főfigyelemmel, arra a kívánságomra, hogy a túlterhelés létele vagy 
nem létele, illetőleg minősége és terjedelme tantervűnk tekintetéből lehetőleg 
teljes világításba helyeztessék.

II.
Tanterveinknek ezen átvizsgálása alkalmával nyilatkozzék a tanács 

arról is. vájjon azok kellő figyelemben részesítik-e az úgynevezett nemzeti 
tantárgyakat: 1. a magyar nyelvet és irodalmat, 2. Magyarország történelmét 
és 3. földrajzát s általában van-e alapja azon. a képviselőházban is mind
untalan megújuló kifogásnak, hogy tanterveinkben a nemzeti jelleg nem 
nyilatkozik kellőképen ?

E végből legelső feladat lesz a tanterv általános elveit szemügyre venni 
s a mívelődési elemek szerves összefüggését megvizsgálni, különösen pedig 
azon kapcsolatot, melyet a tantervek egyrészt az úgynevezett nemzeti tárgyak 
közt kölcsönös vonatkozásaikban, másrészt pedig a nemzeti tárgyak s a 
többi tanulmányok közt létesítsenek. Legfontosabb e részben a magyar 
nyelvi és irodalmi tanítás helyzetének megállapítása. Megvizsgálandó, vájjon 
a jelenlegi tanterveknek azon elvi követelménye, hogy az összes nyelvi és 
irodalmi stúdiumok irányítása a magyar tanításnak legyen a feladata, az 
anyag részletezésében kellően érvényesül-e, s hogy e követelmény az eddiginél 
nagyobb mértékben nem volna-e megvalósítható ?

Másodszor revisio alá veendő a nemzeti tárgyak anyaga további két 
szempontból: a) Nem hiányzanak-e ezen anyagból oly elemek, melyek a 
nemzeti szellemű képzéshez lényegesen szükségesek, s ha igen, minő elemek 
ezek ? A magyar nyelvi és irodalmi tanítás, a magyar történet és magyar 
föld ismertetése, a mint tanterveink megszabják, kiterjeszkedik-e mindazon 
mozzanatokra, melyeknek hiányát a képzés nemzeti iránya sinylené meg ? 
b) Az anyag tárgyalás-módja, felosztása, elrendezése és csoportosítása s ezzel 
kapcsolatban a feldolgozásra szánt idő megfelel-e a méltányosan támasztható 
követelményeknek ?

E tekintetben ismét következő kérdések merültek fel:
A magyar irodalmi tanításnak azon felosztása, melyet — egyébként 

elvszerűen — gymnasiumi tantervűnk követ, nem volna-e a mind sűrűbben 
felhangzó és jelentős érvekkel támogatott kívánságoknak megfelelően oly 
irányban módosítandó, hogy a magyar irodalom történeti ismertetésének két 
egész év jusson, mely felosztás nemcsak összes reáliskoláinkban, hanem fele
kezeti középiskoláink nagy részében is alkalmazásban van ?

Mi módon lehetne a magyar irodalmi tanítást közvetlenebbé tenni, 
azaz : elejét venni annak a nem alaptalan panasznak, hogy az írók olvasására 
kevés idő jut s hogy a tanítás általában kevésbbé lelkesítő s a nemzeti iro
dalom őszinte szeretete csekélyebb most mint azelőtt volt ?

Megvan-e az irodalmi tanítás anyagában a lényeges és kevésbbé 
lényeges részek kellő aránya s eléggé gondoskodva van-e az újabb irodalom 
megismerhetéséről is ?

A magyar történelemre nézve megvizsgálandó szintén az anyag fel
osztása, különösen abban a tekintetben, hogy e tanítás az alsó fokon, tehát 
ott, a hol csak kevéssé támaszkodhatik megelőző történeti tanulságra, elegendő 
idővel rendelkezik-e s nem volna-e inkább két évre elosztandó, hogy ilyképen 
mélyebb nyomokat hagyjon a tanuló lelkében ?

Eléggé felkarolja-e az egyetemes történet tanítása a hazai eseményeket 
s eléggé gondoskodik-e a tanterv arról, hogy a világtörténelemnek a hazai 
történettel érintkező részei a megérdemelt figyelemben részesüljenek ?

A történelmi okulások összefoglalására szánt utolsó évben elégséges 
idővel rendelkezik-e a tanár a tantervben kitűzött czél tekintetéből ?
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Gondoskodva van-e kellőleg arról is, hogy a tanuló hazai alkotmányunk 
fejlődésével és jelen állapotával a középiskolai oktatás mértéke szerint meg
ismerkedhessek ?

Végül kellően intézkedik-e a tanterv arról, hogy a tanulók a magyar 
föld összes jellemző viszonyait megérthessék ?

A javaslatok úgy teendők meg, hogy az 1883. évi XXX. t.-cz. és az 
1890. évi XXX. t.-cz. rendelkezéseivel ellenkezésbe ne jöjjenek, mert nem e 
törvények novellaris pótlását vagy a revisio útját akarom választani, hanem 
lehetőleg a rendeleti jog körében óhajtom az intézkedéseket foganatosítani.

Budapest, 1895. évi márczius 13-án.
A minister helyett:

Zsilinszky, államtitkár.

A g ö r ö g p ó t ló  t a n t e r v  revisiója ügyében a Közokt. Tanácshoz intézett 
rendelet a következő :

Az 1890. évi XXX. t.-cz. s az ennek kapcsán kibocsátott tantervi intéz
kedések és módszeres utasítások immár egy teljes négy évi tanfolyamon 
keresztül érvényesültek.

Kívánatosnak találom, hogy ezen időszak lejártával a görög nyelv 
helyett megszabott tárgyak tanításának eddigi menete a maga összeségében 
áttekintessék s a szóban levő intézmény, mely középiskoláink történetében 
új irányt jelez, a végrehajtás munkája közben szerzett tapasztalatok felhasz
nálásával, de mindenesetre a törvény rendelkezéseinek érintetlenül hagyása 
mellett, lehetőleg tökéletesíttessék.

Az ország legkülönbözőbb vidékeiről érkezett jelentésekből, úgyszintén 
a  szülők és érdekelt körök nyilatkozataiból megállapítható, hogy az 1890. évi 
XXX. t.-cz.-nek azon alapgondolata, mely szerint a gymnasiumi növendékek
nek a classicus nyelvi tanulmányoktól legalább részben eltérő irány követé
sére s ennek révén egyéni hajlamaiknak lehető érvényesítésére magában a 
gymnasiumban is alkalmat kell adni, tényleges szükségleteinknek, különösen 
nyelvi viszonyainknak megfelel.

A kétnemű irány felkarolásának aránya is általában megnyugtatónak 
mutatkozik, mert bár a görögül tanuló és a görög nyelv helyett választható 
tárgyak tanfolyamára iratkozott növendékek átlagos számaránya még nem 
tekinthető végleg megállapodottnak, mind a mellett az eddigi fejlődés, mely 
sem az egyik, sem a másik irány felé való túltengést általában véve nem 
mutat, arra vall, hogy a szülőket és iskolákat nagyobbára helyes érzék vezé
relte a törvény intentióinak felismerésében és megvalósításában

Állítható, hogy az 1890. évi XXX. t-ez. a nyelvtanulás tehetsége 
szempontjából a szellemi erők gazdaságosabb megoszlását és okszerűbb érté
kesítését eredményezte.

Midőn azonban a közoktatási kormány a törvény alapelvének helyes
ségéről tanúskodó tapasztalatokat, úgyszintén a végrehajtásnak elismerésre 
méltó készségét megnyugtató tudomásul veszi, nem zárkózbatik el tekintete 
azon nehézségek elől sem, melyek a görög nyelv helyett megszabott tárgyak 
tanítása alkalmával a lefolyt négy évi időközben felmerültek.

E nehézségeknek lehető elhárítása s általában a compensatio intézményé
nek tökéletesítése törekvésem tárgyát képezvén, felhívom a közoktatási tanácsot, 
hogy a görög nyelv helyett választható tárgyak tanulmányát a tanulmányi 
rend, tanítói eljárás és eredményesség tekintetéből beható vizsgálat tárgyává 
tegye, különös figyelemmel azon tanulságokra és adatokra, melyeket erre 
vonatkozólag az 1891., 1892, 1893. és 1894. évi gymnasiumi zárójelentések 
és a m. évi érettségi vizsgálati ügyiratok szolgáltattak, nemkülönben azon 
személyes tapasztalatokra, melyeket a tanácsnak hivatali elődeim által ki
küldött iskolalátogatói egyes gymnasiumokban szereztek.
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E vizsgálat legfőbb tárgyát az 1890. évi 30820. sz. a. kelt ministen 
rendelettel kibocsátott tanterv revisiója fogja képezni, melynek megfelelő 
keresztülvitele czéljából néhány főbb kérdésre hívom fel a tanács figyelmét:

1. Megfontolás tárgyává teendő, vájjon nem volna-e lehetséges az 
1890. évi XXX. t.-cz 2. §-ában gyökerező, azon el nem tagadható paedagogiai 
nehézséget, mely abból ered, hogy az irodalmi tanulmányban előforduló 
némely elemek a közös irodalmi tanulmányban is benfoglaltatnak, a tanterv
nek ezen revisiója kapcsán megfelelő intézkedésekkel, esetleg bővebb utasító 
észrevételekkel a lehetőségig kis mértékre leszállítani ?

2. Megvizsgálandó, hogy mennyiben alapos azon többször felmerült 
panasz, mely szerint a görög nyelv helyett választható tanulmánynak irodalmi 
részei közt vannak az általános tanterv szempontjából nem eléggé értékesek, 
nem eléggé képző hatásúak ?

3. Panaszképen említették, hogy a tanterv irodalmi részében oly művek 
is szerepelnek, melyek tárgyi vonatkozásaik, tárgyalás módjuk és szerkezetök 
szempontjából meghaladják azon osztály értelmi fejlettségét, mely osztály 
számára azokat a tanterv elészabja. Különösen az V. osztályra megállapított 
prózai anyag (pl. a Kármán műveiből vett részletek és Thukydides) szolgál
tatott ismételve alkalmat ily természetű észrevételekre.

4  Míg az V—VII. osztályokban heti öt órát szán az országos tanterv 
a görög nyelvi és irodalmi tanításnak, a görög nyelv helyett választható két 
külön tárgy az 6' soknemű elemeivel összesen csak heti 4—4 órával rendel
kezik. Felmerült a kérdés, hogy a felhasználatlanul hagyott ötödik óra nem 
volna-e czélszerűen értékesíthető a görög nyelv helyett megszabott tárgyakra, 
sőt voltak egyes gymnasiumok, melyeknek tanárkarai ezen irányban concret 
indítványokat tettek. Kívánom, hogy a tanács a tanterv átvizsgálása alkalmá
val ezen kérdéssel is behatóan foglalkozzék s esetleg javaslatot is tegyen, 
hogy a fenmaradó heti 1—1 óra a compensatio két tárgya közül melyiknek 
javára volna hasznosítandó? s nem volna-e példáúl indokolt az irodalmi 
tárgynak görög vonatkozású elemeit ilyképen erősíteni, különösen pedig a 
görög íróknak magyar fordításban való olvastatását szélesebb körűvé tenni ?

5. A görög nyelv helyeit választható rajz tanterve az V. és VI. osztály
ban kizárólag szabadkézi rajzi elemeket tartalmazván, felmerült azon észre
vétel, hogy a VII. osztály ábrázoló geometriai anyaga és az alsó osztályok 
rajzoló geometriai anyaga közt a két évi megszakítás következtében nincsen 
meg a kívánatos tantervi kapcsolat. Elvárom, hogy a tanács e tekintetben 
is nyilatkozzék, s általában a rajzi anyag felosztását mérje össze a gyakorlat
ban szerzett tapasztalatokkal.

6. Vegye vizsgálat alá a tanács a görög nyelv helyett megszabott tár
gyak tankönyvirodalmát s nyilatkozzék arról, hogy a meglevő tankönyvek 
írói általában helyesen valósították-e meg a törvényben kitűzött czélokat? 
hol és mely irányban mutatkoznak még hiányok ? nem szerfölött terjedel
mesek-e ezen tankönyvek ? stb.

Végül ajánlom a tanácsnak, hogy mindezen s más idevágó kérdésekre 
nézve hallgasson meg a tanács kebelén kívül álló szakértőket is, különösen 
pedig oly tanárokat, kik a görög nyelv helyett megszabott tárgyakat tanítot
ták vagy tanítják, s ennélfogva a tantervet gyakorlatilag kipróbálták.

Budapesten, 1895. évi márczius hó 13-án.
A minister helyett:

Zsilinszky, államtitkár.



509

EGYESÜLETI ÉLET.
A budapesti első szakosztályból.

— A tanárkérdés socialis oldaláról. —
{Balogh Péter felolvasása a budapesti I. szakosztálynak 1895. évi április 1-én

tartott ülésén.

Balogh Péter szolnoki tagtársunkat már eddig is ismeretessé tette 
nehány tanügyi röpirata. Április 1-ére hirdetett felolvasásának nagy érdek
lődéssel néztünk eléje. Az érdeklődéssel arányban állott a felolvasó ülés 
szokatlan látogatottsága. Jelen voltak a tanáregyesület oszlopos tagjai csak
nem kivétel nélkül: az elnök, dr. Beöthy Zsolt, dr. Szigetvári Iván főtitkár, 
dr. Alexander Bernát szerkesztő, dr. Kármán Mór stb .; s megjelent — a mi 
eseményszámba megy — dr. Klamarik János ministen tanácsos is. A fel
olvasó az előadásához fűzött várakozást teljes mértékben kielégítette. Meg
döbbentő statistikai adatokkal illustrálta a tanárhiányt és ennek okait, s ez 
alapon meggyőzően mutatta ki, hogy a középiskolát fenyegető legnagyobb 
veszély nem a tanárképzés fogyatékosságában, hanem a tanári pálya hitel- 
vesztettségében rejlik ; kimutatta, hogy tanügyi politikánk nem érhet czélt a 
követelések egyoldalú fokozásával, hanem, hogy fokozott követelései mel
lett fokozott igényeket is kell kielégítenie. A felolvasás igen szerencsésen 
foglalta össze mindazon eszméket, melyeket e tárgyról a középiskolai tanár
világ közvéleménye már eddig is produkált. Különös előnye, hogy nem 
panaszkodik, nem recriminál, hanem a tényeket tárgyilagosan kutatja, mér
legeli és ezek alapján mondja ki ítéletét; továbbá, hogy folytonos tekintettel 
van nemcsak a tanári osztály, hanem egész társadalmunk történeti fejlődé
sére, s ebből vonja le tanulságait.

Az igen élénk eszmecsere, mely a felólvasást követte, bizonyságot 
tehet annak általánosan érzett jelentőségéről.

Az ülés a következő rendben folyt le :

Jegyzőkönyv a budapesti I  (nyelvészet-történeti) szakosztálynak 1895. április 
1-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök : Varga Ottó, jegyző: Fest Aladár.
Jelen voltak: dr. Alexander Bernát, Balog Mór, dr. Веке Manó, 

dr. Beöthy Zsolt, dr. Gyomlay Gyula, dr. Kármán Mór, dr. Kemény Ferencz, 
dr. Klamarik János, dr. Lechner László, Mauritz Rezső, Molnár István, 
dr. Négyessy László, Bados Ignácz, Bajner Ferencz. Reif Jakab. Bobitsek 
Ferencz, Bupp Kornél, dr. Schmidt Ágoston, dr. Szigetvári Iván, Tiber Ágost. 
Töreki Gábor.

Varga Ottó elnök üdvözli a jelenlevőket s Balogh Péter felolvasó 
vendéget, kit fölkér előadása megtartására.

Balogh Péter felolvasó előadja, hogy jelenleg egy nagyobb munkán 
dolgozik, melyben a középiskolai tanárkérdést lehetőleg minden oldaláról 
akarja megvilágítani. E készülőben levő munkának két első fejezetét óhajtja 
a jelen alkalommal a szakosztálynak bemutatni. Rekedtsége miatt azonban 
dr. Négyessy Lászlót kéri fel az előadás felolvasására.

Ezután dr. Négyessy László felolvassa a bemutatott szemelvényt, mely
nek eszmemenete a következő :

Az első rész czíme: «Szükség van-e a tanárképzés reformjára ?* 
A czímben fölvetett kérdésre a szerző azzal felel, hogy «középiskolai okta
tásunknak egyik legnagyobb baja mindenesetre a tanárságban van, de 
korántsem a tanárképzésben». Hiszen van az egyetemen négy éves cursus, 
vannak egyetemi seminariumok; ott a tanárképző meg a gyakorló iskola,
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ott a próbaév. A mely jelölt mindez intézményeket lelkiismeretesen föl
használhatja, abból elég jeles tanár válbatik.

Ha ez intézményekre fér is némi javítás, nem ezekben van a bajnak 
igazi oka ; hanem abban, hogy mostani tanáraink e meglevő intézményeket 
sem használhatták ki kellően a múltban, s a jelöltek még a jelenben sem 
használhatják ki, a mint kellene.

... 1893/94-ben összesen 2113 tanár volt. E számból 13°/0-nak egyáltalán 
nincs oklevele ; 7%-nak felekezeti oklevele van; 48°/0-nak azon időből való 
az oklevele, mikor az egyetemi tanfolyam még csak három évig tartott; 
helyettes tanár, ki még nem szerzett oklevelet, van 12°/0. A dolog tehát úgy 
áll, hogy a jelenleg működő tanároknak nyolczvan százalékáért a jelenlegi 
tanárképzést egyáltalán nem lehet felelőssé tenni. Van tehát összesen húsz 
százalék tanár (vagyis az egész contingensnek egy ötödrésze), mely a jelen
leg érvényben levő tanárképzési rendszer alatt szerezte oklevelét. De ezek 
között is hány akad, a ki nem használhatta fel a tanárképzésnek valamennyi 
eszközét: a seminariumokat, a tanárképzőintézetet, a gyakorló iskolát ? 
Hány olyan, a ki gond nélkül csakis tanulmányainak élhetett ? Azok a 
fiatalabb tanárok, a kik a négy éves cursust és a gyakorló iskolát a ma
guk képzésére pontosan felhasználták, általában véve megfelelnek a kivá
nalmaknak.

A tanárképzés reformja tehát másodrendű kérdés ; noha most mindenki 
ezzel foglalkozik, mert nálwnk «a felülről fölvetett reformeszmék teremtik meg 
a tanügyi közvéleményt, nem pedig a közvélemény nyomása alatt születik 
meg a reform eszméje».

A második rész czíme : A  tanárság socialis bajai. E részt a szerző 
így vezeti b e : «A tanárképzésnek nem legégetőbb sebe a tanárképzés. 
Egészen más természetű, socialis bajok azok, melyek a tanárhiányt szülték, 
a tanár munkáját megbénítják, s általában középiskolai oktatásunk eredmé
nyét koczkáztatják. A középiskolai tanárság, mint társadalmi osztály van 
megtámadva a maga egészében. Meg van támadva az állam és a társadalom 
által egyaránt. Meg van támadva létének legelső alapjaiban. Nemzetünknek 
egyik hibája, a műveltségnek kevésre becsülése, érvényesült többek közt a 
középiskolai tanárok fizetésének megállapításában».

Ezután vázolja a modern magyar társadalom fejlődését 1848 óta s 
ennek keretében a tanári osztály keletkezését. 1848 előtt a tanár egyúttal 
pap volt; ez utóbbi minőségének köszönhette, ha plebejus származása 
daczára is bírt némi tekintélylyel az uralkodó nemesi osztály mellett. 
1848 óta keletkezett modern vezető társadalmunk, mely formájára nézve 
democratikus, lényegében megmaradt aristocratikusnak. A papi talárból ki
vetkőzött új tanári osztály e soi-disant democratikus, polgári társadalomban 
nem talál arra a méltánylásra, mely hivatásánál fogva megilletné. Az iskola
ügy első szervezésénél már lényeges hiba volt a tanárképzésnek három 
évben való megállapítása. A mi ebben mutatkozik, az csekélylése a tanár
ság feladatának, nemzetnevelő hivatásának. A csekélyebb követelményekkel 
állott arányban a csekélyebb fizetés és előmenetel.

Ennek következtében csak szegénysorsú ifjak vállalkoztak erre a 
pályára, mely hamar kenyérhez juttathatta őket, s hol nem kellett tartaniok 
a gentry versenyétől. De akadtak bőven: a hetvenes években a bölcsészek 
még 200/„-át, vagyis egy ötödét tették az összes egyetemi hallgatóknak.

Az ekkor kinevezett tanárok nagy része azonban nem ütötte meg a 
mértéket. Erre a kormány 1880-ban a tanárképzés idejét fölemelte háromról 
öt évre, fokozván egyúttal a tanárvizsgálati követelményeket. A javadalma
zásban azonban semmi recompensatiót nem nyújtott a fokozott igényekért.

Nagyon természetes, hogy a tanárképzés követelményeinek emelése 
egymagában épen nem eredményezte azt, a mit a tanári javadalmazás 
emelésének kíséretében eredményezhetett volna, t. i. a középiskolai tanári 
osztály tekintélyének és színvonalának emelkedését. Ettől kezdve a szegény-
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sorsú ifjak se mentek e pályára. A nyolczvanas években 20°/o-i'ól 8°/<rra 
sülyedt a bölcsészethallgatók száma, s csak a kilenczvenes évek felé emel
kedett ismét lassankint 11—12°/0-ra (1894-ben l l -6°/0).

Előállott a tanárhiány. (Az előadó itt statistikai alapon kimutatja, 
hogy évenkint 100-nál több új okleveles tanárra volna szükség, míg alig 
állítanak ki átlag 50 oklevelet.) Bizonyítja ezt az oklevél nélküli helyettes 
tanárok száma is, mely az utóbbi hat évben 162-ről 253-ra emelkedett.

A jelölteket tehát válogatás nélkül, idő előtt viszik most már az iskola 
cathedrájára. <Maga a töke van itt megtámadva, nem pedig annak, gyümöl
csöző ereje.»

Ezek után így végzi: «A művelt magyar társadalom nem veszi észre, 
hogy az ő műveltségének legerősebb háza az, a mi így pusztulásnak indult. 
Gyorsan váltakozó kormányaink és államférfiaink között nem akad egy sem. 
a ki a magyar tanárság pusztulásában meg tudná látni a nemzet legbecse
sebb erejének vesztét, és a ki egész egyéniségét latba vetné a magyar tanár
ság megmentéséért. Hiába, a magyar társadalom még mindig nem olyan 
müveit, hogy szeretni és becsülni tudná a műveltséget».

Az általános figyelemmel hallgatott felolvasás befejeztével az elnök 
köszönő szavai után felszólalt elsőnek :

dr. Kármán Mór. A maga részéről is őszinte köszönetét mond a fel
olvasónak. Különös érdeméül tudja be, mily helyesen tudta a statistikai 
adatokat érveléseinél felhasználni. A maga részéről is mondhat egy-két 
jellemző számot. A mikor finánciáinkat rendezni kellett, legott leszállították 
a bölcsészethallgatók stipendiumát 400-ról 300 forintra. Mikor aztán rendezve 
voltak, s a takarékoskodás egyéb tereken megszűnt, a bölcsészekről meg
feledkeztek egészen a legújabb időig. Nálunk pedig inkább kellene sietni a 
közoktatás ügyével mint a külföldön; mert nálunk a közmiveltségnek a 
középiskola az egyedüli forása. Igaza van a felolvasónak abban is, hogy a 
jelöltek nem használják ki a tanárképzésnek most rendelkezésre álló összes 
eszközeit; úgy, hogy neki kételyei vannak az iránt, van-e a jelenlevők közül 
egy is, a ki teljes öt évig képezte magát ?

Molnár István : ő is azt mondja, hogy a jelöltek nem használják ki 
mind a képzésükre szolgáló eszközöket, nevezetesen a gyakorló iskolát. A baj 
az, hogy ép a kevesebb tehetségűek nem mennek át rajta, a kik pedig leg
jobban rá volnának szorulva. Figyelmeztet arra, hogy a «görögpótló» még 
növelte a tanávszükségletet. Az előadó a tánárságra az elzüllés szót alkalmazta: 
ő ezt enyhíteni akarná ; mondjunk helyette inkább valami latin szót, pl. *deca- 
dentia» : ezt legalább kevesebben értik. (Derültség.)

Dr. Szigetvári Iván. Igazaknak vallja és elfogadja az előadás deductióit, 
az igazság érdekében azonban meg kell jegyeznie, hogy 1886. óta az államot 
nem lehet mulasztással vádolni. Azóta történt a fizetésemelés is. Hogy a 
tanárság szegény sorsú ifjakból telik ki, az általános, a külföldön is tapasz
talható jelenség. Mindig is úgy volt — a rabszolga paedagógusoktól kezdve 
mostanáig; tán századok múlva sem lesz máskép. A tanárság azonban 
jogosan igényelheti a tisztességes fizetést s a magasabb rangosztályokba 
juthatás lehetőségét.

Dr. Kármán Mór : Kiemeli, hogy a felolvasás sarkpontja nem a fizetés- 
emelés. Tapasztalásból tudja, hogy a jelöltek régebben a gyakorló iskolában 
szívesebben maradtak több évig is. Lelkesültek a tanári hivatásért, nem volt 
bennük az a mohóság állások után, mint mostanában. A felolvasás tenorja 
inkább oda megy ki, hogy a középiskolai oktatás s a tanárok társadalmi 
méltatása fontos nemzeti ügy, mely mint ilyen kiváló gondozást igényel.

Dr. Klamarik János: Keveset szól, mert állása nem engedi, hogy vala
mennyi felhozott dologra nézve nyilatkozzék. Azt azonban megjegyzi, hogy 
az értekezésnek van egy hibája : a számok relativek. Vájjon fogyott-e a tanárok 
száma ? Hiszen a középiskolai törvény előtt egy-egy gymnasiumnak nyolcz 
tanára volt, (Erdélyben négy is, kiket ú. n. köztanítók segítettek ki); most
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pedig van 13. A tanárszfikséglet növekedett a törvényes rendezés, új'intézetek 
állítása, s a tanulók szaporodása következtében. E rohamos fejlődés szülte 
a tanárhiányt. Különben igazat ad dr. Kármán barátjának, kihez elméleti 
dolgokban mindig szívesen fordul tanácsért. Hogy szegény sorsból léptünk 
erre a pályára : ez legyen a mi büszkeségünk. Régi időkben a püspökök is 
a szegény osztályból küzdötték fel magukat. A feltörekvő, regeneráló erő ép a 
szegény osztálynál van meg.

Bajner Ferencz: Bajnak bizony baj, hogy a tanárok csak a szegény 
osztályokból kerülnek ki. Nem azért, mintha nem volna igaz, hogy a törekvő 
munkakedv legerősebben onnan kerül ki s hogy nem a születést, hanem az 
egyéni munkát kell honorálni: hanem azért, mert így még nehezebb a többi 
társadalmi osztályokkal szemben az őket megillető tekintélyt kivívni. A felol
vasó számait s az azokból vont következtetéseket helyeseknek ismeri el, 
mert az államférfiúi intézkedéseknek számot kell vetniök a czélba vett fej
lődés fokozódó követelményeivel. Nagyobb baj azonban, hogy a tanárságban 
nincs meg a közszellem, mi a fizetésrendezés ügyénél megdöbbentően nyil
vánult. A közoktatási politika feladata volna e jelenségnek is okait kutatni 
s az orvoslásra hatni.

Dr. Веке Manó : dr. Kármánhoz csatlakozik, midőn köszönetét mond 
a felolvasásért, minő még kevés hangzott el a szakosztályban. Megjegyzése 
van azonban a statistikai érvelések ellen. Igaz, hogy tervszerüek ; de hiba. 
hogy a felolvasó túlságos súlyt tulajdonít nekik. A statistikai számok még 
nem adnak kész eredményt. Ezek alapján még nem látja bebizonyított 
dolognak, hogy a követelmények és a recompensatio között való aránytalan
ság riasztotta el az ifjakat a tanári pályától. Magáról állíthatja, hogy mikor 
e pályára lépett, nem tudta, mennyi a fizetés. Ide individuális megfigyelés 
kell. 0 azt hiszi, hogy a baj orvoslására szükség volna a tanárvizsgálatot 
összhangzásba hozni a tényleges követelményekkel; nem megnehezíteni, 
hanem könnyíteni. (Helyeslés.1 Azt még nem tartaná bajnak, ha az okleveles 
tanárok több ideig várakoznának az állásra. Németországban is 4—5 évig 
várnak. Mennél tovább várhatnak, annál jobb; csakhogy oly helyzetbe kell 
őket hozni, hogy ez időt tovább képzésükre fordíthassák.

Dr. Klamarik János: Kijelenti, hogy Rajnerrel szemben dr. Szigetvári
hoz csatlakozik. A mi a tanárok társadalmi állását illeti, tapasztalásból 
ismeri' annak történeti fejlődését. Hiszen a régi pap-tanárt nem czímezték 
tanárnak, hanem főtisztelendő úrnak. Különben csak tanítót ismertek. Mikor 
a világi tanárok állását szervezték, még az is kérdés alá esett, megadják-e 
a tanároknak a tekintetes czímet ? Tény az, hogy a tanári állás tekintélye 
emelkedőben van. Pénzzel ezt nem lehet megcsinálni. Németországban a tanárok 
irodalmi működése szerezte meg ez osztály tekintélyét; nálunk is az az 
útja, de természetesen csak lassan fejlődhetik. Ezzel azonban nem akar az 
ellen argumentálni, hogy ne javíttassák a tanárok anyagi javadalmazása. 
— kivált abból a szempontból, hogy a tanár ne legyen kénytelen mellék- 
foglalkozás után látni; ne legyen tekintete zord, mikor családja körébe lép, 
elnyomva az anyagi gondoktól.

Varga Ottó • A tanári tekintély kérdéséhez szól. Sajnálattal kell emlí
tenie, hogy volt idő, mikor a kormány maga ásta alá a tanárság tekintélyét 
azzal, hogy maga proclamálta, hogy a tanárnak nincs culturája, hogy nem 
tud a társadalomban mozogni. Volt minister, a ki jelszóul adta ki, hogy 
«dressirozni kell a tanárokat». Társadalmunkban, fájdalom, a pénz határoz, 
s így a fizetés emelése lényegesen hozzájárulna a tekintély emeléséhez. 
Nem megy szívesen külföldre példákért; de tudja, hogy Németországon a 
műveltség jelentékeny tényezőjét képezik a tanári családok, melyekben a 
tudomány ápolása traditióképen száll át apáról fiúra. Erre is kellene gondolni; 
ily tudós családokban lelhetné hazánk művelődésének legbiztosabb funda
mentumát.

Balogh Péter előadó (zárszó): Mindenek előtt köszönetét fejezi ki
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megjelenésükért méltóságos dr. Klamarik János és nagyságos Beöthy Zsolt 
uraknak s a többi megjelenteknek is egyenkint és egyetemlegesen. Köszöne
tét mond a hozzászólásokért, melyeket munkájában értékesíteni fog. 
Dr. Kármán Mórnak felelve megjegyzi, hogy munkája másik részében már 
ki van fejezve az a gondolat, hogy nálunk a 'középiskola ügye kétszeres 
fontosságú, fontosabb, mint a nyugati államokban. Szigetvári Ivánnak felelve : 
az e részró'l történt felszólalás úgy tűnhetnék fel, mintha a kormányt akarná 
az előadó ellenében megvédelmezni. О nem támadja a kormányt : a bajok 
okát az általános politikai rendszerben keresi s ettől a felfogástól el nem. 
tér. Dr. Klamarik Jánosnak válaszolva: igen, legyünk büszkék arra, hogy 
szegény származásúak vagyunk; hisz ennek köszönhetjük munkaképességün
ket, kitartásunkat. Azonban a társadalom szemében az mégis csak hátrány, 
ha a tanárok csaknem kivétel nélkül magukon hordják hiányos gyermek
kori neveltetésük kinyomatát, liajner Ferencz szavaira reflectálva : a testü
leti szellem hiánya a tanárságban ép onnan van. hogy a pályára nem hoz
nak magukkal határozott társadalmi tónust, megállapodott hangot. Dr. Веке 
Manónak felelve : a statistikai adatok épen a socialis kérdések kutatásánál 
nem mellőzhetők és biztos alapot adnak. Ezután munkája tervét ismerteti.

A zárszó után felszólal még :
dr. Kármán Mór. Nem vagyunk parlamentben, s különben is meg

szokta már, hogy övé legyen az utolsó szó. (Derültség.) Csak azt akarja még 
ez alkalommal kimondani, hogy nálunk igen nagy baj, hogy a középiskolai 
oktatás és tanárképzés nincsenek egy kézben. Különben is nálunk úgy látszik 
kormányzati elv, hogy a jobbkéz ne tudja, mit csinál a balkéz.

Dr. Varga Ottó elnök: mégis csak övé az utolsó szó. (Derültség.) 
Mielőtt ugyanis az ülést berekesztené, ismételve köszönetét mond a felolvasó
nak és a felszólalóknak, valamint az összes megjelenteknek.

Ezzel az ülés véget ért.
Fest Aladár, a szakosztály jegyzője.

A kassai kör.
A kassai kerületi kör f. hó ЬО-án tartotta rendes havi ülését dr. Gere- 

vich Emil elnöklete alatt, a tagok élénk résztvétele mellett. Először Valló 
Vilmos főreáliskolai tanár olvasta fel értekezését s fejtette ki nézeteit a 
nyelvtanítás terén: *Czél és eszköz az élő nyelvek tanításában» czímen.

Felolvasó értekezésének főbb pontjait következőkben adta elő :
Az élő nyelvek tanításában követendő módszer dolgában annyira már 

eljutottunk, hogy a nyelvtudásnak, mint czélnak elérésére főeszközül az élő 
szót, a nyelvgyakorlást ismertük fel.

A beszélés képessége, valamint a zenélési és sok más képesség csak 
mint gyakorlottság áll elő; s a hol a gyakorlottság a czél, ott csak a gya
korlás lehet az eszköz. Tehát czélnak és eszköznek itt homogénnek kell lennie.

A nyelvtanulás legalsóbb foka az utánzás, az eredeti benyomással 
egyező reproductio, mely idővel mindinkább szabadabbá válik.

Ki tanítja a kis gyermeket beszélni ? Az ő környezete, szülő, testvér, 
játszótárs stb. S mi módon ? Társalgás által. De nagyrészt nem az ő vele 
való társalgás az, a mi beszédjének kifejtésére alapul szolgál, hanem mind 
az, a mit körülötte beszélnek. Az ő vele folyó társalgásban már szabadon 
reprodukál. S itt szigorúan érvényesül a régi didaktikai e lv : Nil est in 
intellectu, quod non fuerit in sensu.

Az iskolai nyelvtanításban az utánzásra szolgáló minta a tanító 
beszédje. Az elemi tanfolyamban a beszéd tárgyának vagy a tárgy képének 
szemléltetése alapján folyik a beszéd. Később valamely alkalmas olvasmány 
képezi a beszéd alapját, a melyből a tanár kiindul s a melyre a tanuló 
támaszkodhatik a reproductiónál. S itt is, mint a legalsó fokon, mennél
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közelebb áll a tárgy a növendék egyediségéhez, azaz, mennél jobban érdekli, 
annál élénkebb lesz a társalgás, annál gyorsabb a gyakorlás, a tanulás.

De bármi legyen is alapja vagy tárgya a beszédnek, az nyilvánvaló 
dolog, hogy a beszédnek csak abban a nyelvben szabad mozognia, a melyre 
meg akarjuk tanítani a növendéket. Az a tanár, a ki német órán magyarul 
beszél, az nem németet tanít.

A tanulót egyenesen bele kell vinni az illető nyelv használatába, 
innen a «direét tanításmód» neve. Eleme az utánzás és reproductio. Hogy 
miképen alkalmazza a tanár ezt a tanításmódot, az a módszer dolga. Van 
olyan nyelvtanulás is, a melyben nincs semmi módszer; ilyen a család, a 
közélet nyelviskolája. De ott a hallott szó oly gyakori, hogy a nyelv tör
vényei öntudatlanul bevésődnek az elmébe. Az iskola ennyit nem nyújthat. 
Itt a nyelvközléssel együtt jár a nyelv törvényeinek szemléltetése. A tanár 
az egyes beszélgetést vagy beszédgyakorlatot valamely nyelvtani alak ismer
tetésére s begyakoroltatására használja fel. Itt már kell, hogy módszer 
legyen, a mely szerint a tanár felépíti a nyelv-anyaggal a nyelvtant is.

Nem terjeszkedik ezen módszer egyes mozzanataira, részleteire, ezt 
kifejtette könyvéhez írt előszóban és érvényesítette a könyvben. (A könyv 
czíme : Módszeres franezia nyelv- és olvasókönyv, kiadta Lauífer V.)

Jelen értekezésemben tulajdonképen hozzá akarok szólni a tanár
egyesületi Közlönyben egy tagtárs által megpendített dologra. Arról van 
szó, hogy a fordítás mint eszköz és mint czél is elvettessék, s a reálisk. 
érettségi vizsgálat más alapon s más formában tartassák, mint eddig.

Az anyanyelvből való fordítást a nyelvtanítás czéljául — úgy hiszem 
— senki sem állítja. A hazai középiskolák számára tanügyi kormányunk 
részéről kiadott tantervekben — a gymnasiumban a német nyelvnél, a reál
iskolában a francziánál — a tanítás czéljául ki van tűzve «a képesség, hogy 
a tanuló az oktatás köréből vett — tehát ismeretes tárgyú — magyar 
szöveget német, ill. franezia nyelvre helyesen fordítani tudjon». Ezt azonban 
nyilván nem úgy kell érteni, mintha 6 évig csak azért tanítanék a fiút, 
hogy fordítani tudjon, hanem, hogy annyi «képességre», nyelvismeretre 
tegyen szert, melylyel bizonyos adott és teljesen ismeretes gondolatmenetet 
az illető nyelven vissza tudjon adni.

Vizsgáljuk meg, milyen szerep jut az anyanyelvből való fordításnak a 
direct tanításmódban. E czikkemben azt röviden fordításnak fogom nevezni. 
Már e czikk elején a czél és eszköz homogén voltát a nyelvtanításban mint 
alapfeltételt ismertük meg. Ha czél a beszélni tudás, akkor az eszköz beszéd
gyakorlás. Már most kérdem : a fordítás beszédgyakorlat-e ? A ki beszél, 
fordít-e? A ki fordít, beszél-e? Első tekintetre látjuk, hogy a fordítás egészen 
heterogén dolog lévén, nem lehet eszköz az élő nyelv tanításában. Pedig 
mint olyan szerepel a tantervben s utasításokban egyaránt.

Mi hát a fordítás ? Szellemi ugrálás két nyelv között, erőpróba, értelmi 
gymnastica — persze annak, a ki tudja a két nyelvnek azon elemeit, melyek 
a fordítandó mondatokban előfordulnak. A ki kellőképen gyakorlott abban a 
nyelvben, melyre fordít, jó fordítást csinálhat, ha ugyan meg nem zavarja 
vagy bár csak pillanatra is meg nem téveszti nyelvérzékét annak a nyelvnek 
szerkezete, szelleme, a melyről fordít. Pedig ez milyen könnyen megesik! 
Hát attól, a ki még csak tanulja azt a nyelvet, a melyre fordítani akar, 
lehet- e jó munkát várni ? Ez a szövegtől függ. Ha csak oly elemek fordulnak 
elő benne, melyeknek tudását tőle követelni lehet, erőpróbául fel lehet adni 
neki. S azt tudjuk, hogy az erőpróba erősít is ; ebből a szempontból a fordítás 
a gyakorlatok közt joggal szerepelhet. S mint erőpróba miért nem szerepel
hetne az érettségi vizsgálatnál?

A fordítások közt legtöbb jogosultsággal bír a retroversio, az idegen 
nyelven tanult vagy tárgyalt s jól megértett darabok visszafordítása anyanyelv
ből. Ezt ajánlja a reáliskolák számára kiadott utasítás (58. lap) is. Ekkor az
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eredeti mondatokat fel lehet adni bizonyos czélszerű módosításokkal, pl. szám. 
személy idő' stb. változtatásával.

A régi módszer nyelvgyakorló eszközül csak a fordítást ismeri. Ámde 
annak a módszernek a czélja a grammatica volt. Azért mondja a reálisk. 
utasítás a 42. lapon a német nyelvre vonatkozólag : «Az I—IV. osztály a gram
matikai oktatás foka. Czélja: a nyelvtan teljes elsajátítása». Továbbá a 43 lapon: 
«A kezdő' nyelvoktatás főeszközei: a paradigma, szócsoportok és fordítás».

A direct tanításmód a paradigmát beleszövi a szóbeli gyakorlásba, és 
mindjárt az idegen nyelven gyakoroltatja. Például az igeragozást teljes monda
tokban gyakoroltatja az egész osztálylyal egyszerre, a kérdő alak, tagadó 
alak, visszaható igék. személytárgygyal ellátott igék, a hol alany is, tárgy is 
változik, stb mindezt szépen megtanulja az egész osztály egyszerre. É tanítás
mód a régi fordítgatási módszert teljesen elhomályosítja. Egyszersmind nagy 
előnye a tömegtanítás keresztülvitele, magában az idegen nyelvben mozogván.

A mi az írásbeli gyakorlatokat illeti, ilyenek bőven kínálkoznak a 
direct mód szerint már a kezdő fokon, úgymint: tollba mondás, szövegek 
változtatása számban, személyben, időben, módban, beszédrészek helyettesítése 
(főnév, névmás), csonkán feladott mondatok kiegészítése oly alakokkal, melyek
ről a nyelvtani tanításban szó volt, mondatok bővítése; továbbá: valamely 
tárgyalt anyaghoz csatlakozó egyszerű kérdésekre felelés, valamely tanult darab 
könyv nélküli leírása (ez csak isk. gyak. lehet), mihez a magyarra való for
dítás is Írandó, — külön mondatok összekapcsolása összetett mondattá (a mi 
különösen a conditionnel és a subjonctifnál igen alkalmas). Végre: kisebb 
elbeszélések visszaadása emlékezetből, olvasmányok tartalma, költemények 
prózába való áttétele. Levelek írása. Mindezen gyakorlási módokat előadó 
felvette franczia nyelvi tankönyvébe.

Megjegyzendő, hogy a franczia nyelvben az írásbeli gyakorlatok közt 
első helyen áll a tollbamondás. Ez kitűnő próba a tanuló nyelvismeretének 
feltüntetésére. Ha meg nem érti a diétáit szöveget, nem tudja leírni. Általá
ban csak oly szöveget dictálhatunk, melynek megértését megkövetelhetjük. Azért 
eleinte csak alaposan tárgyalt darabokat eredeti szövegben dictálhatunk, a 
haladás fokán változtatott szöveget, a felső fokon dictálunk elő nem készített 
szöveget, de előbb a darabot összefüggően fel kell olvasni.

Tekintve, hogy az anyanyelvből való fordítás a modern nyelvek direct 
tanításának nem képezi szerves részét, azon tanárok kedvéért, a kik a 
fordítást perhorreskálják, indítványozza, hogy az érettségi Írásbeli vizsgára a 
francziából, ép úgy, mint a németből szabad dolgozat is adassák fel. A német 
nyelvből a reáliskolában eddig is kétfélét adnak fel, s a tanuló tetszés szerint 
választhat.

Megtörtént, hogy oly osztály, melylyel a fordítgatást nem gyakorolta, 
mégis nagyrészt a fordítást választotta, s nem sikertelenül. Ez történt a múlt 
tanévben a kassai áll. reáliskolában.

A kör ennek megbeszélése után felolvasó indítványát magáévá teszi, 
hogy azon iskoláknál, hol a franczia nyelv tanítása direct módon eszközöl
tetik, érettségi vizsgálatra a fordításon kívül szabad dolgozat is adassák fel.

Azután dr. Popescu Emilien főreálisk. tanár olvasta fel értekezését : 
«Miként lehetne fokozni a latin nyelv tanításának sikerét a reáliskolában?»

Felolvasó röviden ismerteti az 1887—1891-ik évi intézkedéseket, me
lyek értelmében a reáliskolákban is elrendelték a latin nyelv tanítását és 
tapasztalati adatok alapján constatálja. hogy az említett intézkedések, ren
deletek rendkívüli haszonnal jártak sok fiatal emberre nézve. Tovább meg
említi, hogy ez az első határozott alakú lépés volt az egységes középiskola 
érdekében, mely a nm. vallás- és közokt. minister f. é jan. 24-én tartott 
programmbeszéde értelmében «okvetlen a jövő iskolája».

Végre röviden érinti az újabb időben e tekintetben megjelent két 
véleményt (Pelery Gyula, Egyetértés márcz. 10. és Király Pál, Magyar 
Paedagogia f. é. 2. sz.)r
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Áttérvén a felolvasás tulajdonképeni tárgyára nézeteit 4 pontban 
foglalja össze:

1. A reáliskolában lehetőleg a latin nyelv tanára tanítsa az ókori tör
ténelmet. A tanítás úgy történjék, hogy az ókori történelem a latin nyelvi 
tanítás előmozdítására szolgáljon, a mit különben a tanterv is előír, mert a 
történelem szükséges az irodalom és művészet termékeinek megértésére és 
viszont a latin nyelv s irodalom jó szolgálatot tesz a római történelemnek, 
a mennyiben kiegészíti s élvezetesebbé teszi a történelmi tanulmányt. Annál 
is inkább czélszerűnek tartja, hogy a történelem a latin nyelvi oktatás szol
gálatában álljon, mert a reáliskolában úgyis kevés a latin nyelv tanítására 
szánt idő.

2. A latin nyelv tanításával egy olyan tanár legyen megbízva, a ki 
legalább jó sikerrel tette le a szakvizsgálatot s azonkívül már bizonyos 
gyakorlatra is tett szert a latin nyelv tanítása körül. Tehát ne kezdő s fiatal 
tanárokra bízassák a reáliskolai latin nyelvi cursus vezetése, mert ezt nem 
engedheti meg az oktatás nehézsége s fontossága. Hiszen itt 13 óra alatt 
kell elvégezni csaknem mindazt, a mit a gymnasiumban 49 óra alatt végez
nek el. Azonkívül nem kevésbbé fontosnak tartja, hogy a latin nyelvi tan
szék rendszeres!ttessék, mert mi sem veszélyezteti jobban a tanítás eredményét, 
mint a folytonos személyváltoztatás.

3. Ha a latin nyelvi tanszék rendszeresítve lenne, akkor a nm. vall. 
és közokt. ministerium is bátran megengedhetné, hogy a latin érettségi vizs
gálat is a reáliskolában tartassák meg. Már egyszer tettek ez ügyben lépéseket, 
de sikertelenül. Felolvasó időszerűnek látná megújítani a kérést, annyival is 
inkább, mert most már több tapasztalati adatot lehetne felhozni e kérés 
jogosultsága mellett, mint ezelőtt 5 évvel.

4. Végül felolvasó azon véleményének ad kifejezést, hogy a latin nyelv 
tanítása a reáliskolában nagyobb sikerrel járna, ha az legalább az V. és
VI. osztályban kötelezővé tétetnék, mi által még nagyobb közeledés jönne 
létre az egységes középiskola felé.

A kör felolvasó nézeteit élénk eszmecsere után részben magáévé teszi 
s maga részéről is helyesnek s kívánatosnak tartja, hogy a latin nyelv s 
ókori történet tanítása lehetőleg egy kézben legyen, valamint hogy a latin 
nyelvi érettségi vizsgálat a reáliskolában tartassék.

Végül a kör mindkét felolvasónak érdekes s tanulságos értekezéséért 
köszönetét szavaz.

Dr.: Gerevicji Emil elnök előterjeszti azon három pontból álló kérdést, 
melyet a központi választmány tett fel a vidéki köröknek a középiskolai 
tanterv revisiója ügyében (Közlöny 23. sz.).

Az első kérdésre a kör azon nézetének ad kifejezést, hogy a tanterv
ből semmit sem lehet elhagyni, hanem inkább úgy vél segíteni a bajon, 
hogy az osztályokban a tanulók maximalis száma leszállíttassék.

A második kérdés bővebb tanulmányozását s fejtegetését dr. Peczko 
Elek főgymo. tanár vállalta magára.

A harmadik kérdésre körünk már nyilatkozott (Közlöny 23. sz.) s 
örömének ad kifejezést, hogy tantervűnk e pontját először tevén megbeszélés 
tárgyává, sikerült az általános érdeket felkölteni.

Kassa, 1895. april 1. Dietz Lajos, jegyző.

FÖLTERJESZTÉS A FELEKEZETI TANÁROK FIZETÉSE ÜGYÉBEN. 
Nagyméltóságú Minister U r!

Midőn a máramaros-szigeti tanári körnek egyesületünk választmányá
hoz intézett beadványát fölterjeszteni szerencsénk van, bátrak vagyunk a 
benne foglalt kérést Nagyméltóságod kegyes figyelmébe ajánlani.

Hálás szívvel ismerjük el, hogy az újabb időben a felekezeti közép



517

iskolákkal kötött szerződésekben gondoskodva van arról, hogy a felekezeti 
tanároknak is az államiak fizetése biztosíttassák, minthogy azonban vannak 
régebbi szerződések is, kérjük Nagyméltóságodat, hogy ezek megújításánál 
is kegyeskedjék figyelembe venni az érdekelt tanárok kérelmét.

Kelt az országos középiskolai tanáregyesület 1895. márczius 11-iki 
választmányi üléséből.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
Dr. Beöthy Zsolt, elnök.

VEGYESEK.
Ig a z g a tó i  k in e v e z é s .  Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő

terjesztésére Vikol Jánost, az erzsébetvárosi állami gymnasium vezetésével 
megbízott tanárt, ez intézet rendes igazgatójává nevezem ki. Kelt Bécsben, 
1895. évi február hó 20-án. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k.

E lő l é p t e t é s e k .  A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Faith 
István beszterczebányai, Lichtenegger József szatmári, Tulirinszky Károly 
eperjesi, Latkóczy Mihály eperjesi, Roskovics Emanuel ungvári és Vojtás 
Mátyás selmeczbányai kir. gymnasiumi tanárokat a IX. fizetési osztály első 
fokozatába léptette elő ; továbbá Ries Ferencz temesvári kath. főgymnasiumi 
helyettes tanárt jelen állomáshelyén a IX. fizetési osztály második fokozatába 
végleges minőségben rendes tanárrá nevezte ki.

K é re le m  a  v id ék i  kö rö k h ö z .  A választmány határozata folytán ez úton 
is felkérjük a köröket, hogy a szétküldött körlevélben kijelölt három ponton 
kívül a franczia nyelvi érettségi vizsgálat ügyét is tegyék megvitatás tárgyává 
(L. Közlöny folyó évi 15. szám Bartos Fülöp előadása; 23. sz. vál. ülés 
jegyzőkönyve).

M a g y a r o r s z á g  m o n o g r a p h iá j a .  Ministeri rendelet a főigazgatóságokhoz. 
Hazánk ezredéves ünnepére «Magyarország Vármegyéi és Városai» (Magyar- 
ország monographiája) czím alatt Dr. Sziklay János szerkesztésében és a 
legjelesebb szakférfiak közreműködésével egy oly nagy szabású irodalmi 
vállalat indult meg, a mely a magyar korona országai történetének, földrajzi, 
képző művészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési 
és közgazdasági állapotának terjedelmes felölelésével Magyarország összes 
culturális munkásságának és jelen állapotának hű és pontos képét kívánja 
megörökíteni. A mű havonként legalább két egyszerű (3 íves) vagy egy 
kettős (6 íves) füzetben jelenik meg, számos képpel és térképpel s teljes 
megjelenése 5—6 évre van tervezve. A gazdag anyag részleteinek feldolgozása 
mind oly szakemberekre van bízva, a kik különösen az illető vidéknek, vagy 
culturális ágazatnak kitűnő ismerői s a mellett eleve is teljes biztosítékot 
nyújtanak arra, hogy e nagy mű nem száraz, lexikonszerű modorban, hanem 
könnyen érthető, világos és mindenkinek egyaránt kellemes olvasmányt 
nyújtó módon lesz megírva s kivált a tanítással foglalkozó egyének szer
fölött használható segédeszköz birtokába jutnak általa, annál is inkább, mert 
a mű minden egyes kötetéhez tárgy és névmutató lesz csatolva, mely lehetővé 
teszi annak encyclopaediaképen való használatát. A szóban levő nagyszabású 
irodalmi munkát tehát mindezen kiválóan érdeket keltő becses tulajdonsá
gainál fogva az összes hazai culturális tényezőknek, tanároknak, tanítóknak, 
valamennyi népoktatási intézet és középiskola könyvtárainak megszerzés 
végett a legmelegebben ajánlom s felhívom a főigazgatóságot, hogy annak 
terjesztését és felkarolását saját hatáskörében előmozdítani igyekezzék. Meg-
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rendeléseket füzetenkint 60 fillérjével elfogad a «Magyarország Vármegyéi 
és Városai» kiadóhivatala: Budapest, Kerépesi-üt 82;; továbbá az «Apolló» 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság, valamint a Franklíri-Társulat (Egyetem- 
utcza 4). Budapest, 1895. márczius 24 Wlassics Gyula.

H a lá lo z á s  A középiskolai tanügy öreg munkásainak sorában ismét 
aratott a halál. Dr. Deleány Rafael igazgató, ki az utóbbi évtizedben a budai 
kir. katb. főgymnasiumban, mint tanár működött, de kit a testi kor ez 
évben már megakasztott munkájában, e hó 4-én jobb létre szenderült. 67 évet 
élt s ebbó'l közel négy évtizedet töltött a tanári pályán, az elsők közt lévén, 
kik a hatvanas években megszerezték a tanári diplomát is, aztán érdemeket 
szerezvén nemcsak a tanügynek, hanem főleg beszterczebányai tanárkodása 
idejében a magyarság ügyének is.

P á l y á z a t  t a n á r i  á l l á s r a .  A pozsonyi kir. kath. főgymnasiumnál a jövő 
1895/96. tanévvel betöltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár nevez
tetik ki, a szabályszerű fizetés és lakpénz, 100—100 frt ötödéves pótlék és 
nyugdíjra való jogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén pedig 800 frt 
évi illetmény van összekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra oly 
kath. vallású egyének pályázhatnak, kik a történelemből és földrajzból vannak 
képesítve, (máj. 1.) — A soproni áll. főreáliskolánál betöltendő tanári állásra 
melylyel, ha rendes tanár neveztetik ki, a törvényszerű fizetés, lakpénz, 
évötödös pótlék s nyugdíjjogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén pedig 
évi 800 frt illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra 
franczia és magyar nyelvből középiskolai tanári képesítéssel bíró egyének 
pályázhatnak, (máj. 15.)

S z e r k e s z tő i  ü z e n e t .  A legörvendetesebb okokból a legkényelmetlenebb 
helyzetbe jutott a szerkesztő. Régóta oly eleven vérkeringés mint jelenleg nem 
mutatkozott egyesületünkben. A tagok szaporodása folyton tart, a körök 
elevenen működnek, az érdekes, fontos és actualis czikkeknek pedig bő soro
zata áll rendelkezésünkre. S ezzel szemben a Közlöny, noha több ízben 
megtoldottuk az Ívszámot, sehogy sem győzi a czikkek közlését. E héten 
is, noha egy negyed ívvel többet adunk, kiszorult minden czikk, annyi az 
egyéb múlhatatlanul közlendő anyag. Türelemre kérjük tisztelt munkatársain
kat, főleg Hekinger, Kovács, Révai, Bauer, Demek, Szemák urakat, de a 
többieket is. Az illető czikkek egy része már ki is van szedve. Azon leszünk, 
hogy mellékletekkel segítsünk az immár bajnak is beillő kézirattorlódáson.

F i g y e lm e z te t é s .  Azon  t .  t a g o k a t ,  k ik  a  t a g d í j a t  m ég  nem  k ü l d ö t t é k  b e ,  
f i g y e lm e z te te m ,  hogy  a  jövő  hó e le jén  az  edd ig  b e  nem  k ü l d ö t t  t a g d i j a k a t  
p o s t a m e g b i z á s  ú t j á n  fogom  b e k é r n i .  A t a g d i j b e s z e d é s  e z e n  m ó d ja  a z o n b a n  a  
t .  t a g o k  s z á m á r a  k ö l t s é g e s e b b ,  m in t  a  p o s t a u t a l v á n y n y a l  v a ló  b ek ü ld é s ,  m in t 
ho g y  az  a l a p s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  a  p o s t a m e g b i z á s  k ö l t s é g e i  a  t .  t a g o k a t  

t e r h e l i k .  K érem  t e h á t  a  t .  t a g o k a t ,  s z í v e s k e d j e n e k  a  t a g d í j a k a t  m ég e  hó 

f o ly a m a  a l a t t  b e k ü ld en i .  M üller  Jó z se f ,  eg y es ,  p é n z t á r o s .

T a r t a l o m : f  Wiedermann Károly. Pirchala Imrétől. — Epilog Spitkó fő
igazgatónak «A görögpótló tanfolyam» czímű czikkéhez. Dr. Geréb 
Józseftől. — Közoktatásügy. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — 
Szerkesztői üzenet. — Figyelmeztetés. — Hirdetések.
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A tankönyv m eghatározások alkalmából sz iv es figyelem be ajánlva: 
S t a m p f e l  K á r o l y  k i a d á s a  P o z s o n y b a n .

Mélyen tisztelt tanár úr!
Van szerencsém szives figyelmébe ajánlani P i r c h a l a  Im re  gymn. igaz

gatónak kiadásomban megjelent latin nyelvi tankönyveit. Hogy e tankönyvek 
mily tetszésre találtak mindjárt megjelenésükkor, azt eléggé mutatja az a 
körülmény, hogy a latin nyelvtanból és olvasókönyvből rövid két év alatt a 
harmadik kiadás vált szükségessé. Mint kiadó nem kíméltem semmit, hogy 
e könyveket a lehető legcsinosabban kiállítsam. — E könyvek a következők :

LA T I N N YE L V T A N
gymnasiumok számára.

H a r m a d ik  k i a d á s .  Á r a  fű z v e  9 0  k r .  k ö tv e  I f r t  2 0  k r .  H a r m a d ik  k i a d á s .

A második kiadást a nm. min. engedélyezte 16669/1894. sz. a.

LATIN OLVASÓ ÉS GYAKORLÓKÖNYV
a gymnasiumok alsóbb osztályai számára.

M á so d ik  k i a d á s .  Á r a  f ű z v e  I f r t ,  k ö t v e  ! f r t  2 0  k r .  M áso d ik  k i a d á s .
A második kiadást a nm. min. engedélyezte 60012/1894. sz. a.

RERUM ROMANARUM LIBER
Latin Olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya számára. Régiségtan! 

függelékkel és szótárral.
Á r a  fű z v e  8 0  k r .  k ö t v e  I f r t .

A nm. min. gymnasiumok számára engedélyezte 53170/1893. sz. a.

LATIN GYAKORLÓKÖNYV.
A g y m n a s i u m  III. és IV. o s z t á l y a  s z á m á r a .

Á r a  fű z v e  6 0  k r .  k ö tv e  8 0  k r .
A nm. min. gymnasiumok számára engedélyezte 63170/1893. sz. a. 

Ugyancsak kiadásomban megjelent:
LATIN STÍLUSGYAKORLATOK

a gymnasiumok felsőbb osztályai számára.
Szerkesztették: C z e rn y  K áro ly  és Dávid  I s tv á n .

I. rész. Az V. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.
II. rész. A VI. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.

III. rész. A VII. és VIII. osztály számára. Ára fűzve 1 frt 20 kr.
A nagymélt. vallás és közokt. ministerium által engedélyezett tankönyv.

Mutatványpéldányokat szívesen küldök bevezetés czéljából. Azon t. 
tanár uraknak, kik tankönyveimet már elfogadták az iskolában, minden új 
kiadásból példányt küldök, ha erre felszólítanak.

Kiváló tisztelettel
Stampfel Károly.

könyvkiadó, Pozsonyban.
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TANKÖNYV ÚJDONSÁGOK
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSÁBAN, BUDAPESTEN.

Lehr Albert—Zolnay Gyula. Magyar Nyelvtan, közép
iskolák I—III. osztálya számára........................... Előkészülésben.
Ez a nyelvtan első sorban a Lehr—Riedl-féle olvasó 
könyvekre támaszkodik.

Kalmár Elek. Magyar Nyelvtan I............................  —.80 18.346/93. sz.
» » > » II............................  —.70 Fölterjesztve.
» » Magyar Olvasókönyv 1..................... 1.— Eng. 18.346/93.
» » » » II.....................  1.— Fölterjesztve.

A III. rész sajtó alatt.
Hoffmann Mór. Magyar Nyelvtan az I., II. oszt. sz.

4. kiadás......................................  —.50 Eng. 55.481/92.
» » Rendszeres m. nyelvtan................ —.50 Fölterjesztve.

Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. magy. Torkos
László (Jeles írók iskolai tára 4 6 ) ............ —.60 Eng. 26.910/94.

Szántó Kálmán. Stilisztika. A magyar írásmód tör
vényeinek ismertetése.
I. r. Irálytan 1894....................................... 1.20 Eng. 26.828/93.

II. r. Szerkesztéstan 1895........................... 1.20 Fölterjeszive.
Euripides. Iphigenia Taurisban. Ford. és magyarázta

Kempf József (Jeles írók isk. tára 49) görög
pótló tankönyv ............................................  —.50 Fölterjesztve.

Sallusti Crispi de Bellam Jugurtinum. Magyarázta
dr. Hitrich Ö dön......................................................  Sajtó alatt.

T. Livii ab urbe condila libri XXL, XXII. Magya
rázta és jegyzetekkel kisérte Rácz Som a.............  Előkészülőben.

Horatius. Szemelvények. Magyarázta Bódiss Jusztin . . . .  Előkészülőben. 
Burián János. Latin-magyar és magyar-latin iskolai szótár. Előkészülőben. 
Simonyi Zsigmond — Balassa József magyar-német és német-

magyar isk. szótár....................................................  Előkészülőben.
Hebl Schatskästlein. Magyarázta dr. Kemény Ferencz . . Előkészülőben.
F. Kiss Károly. Közönséges szám tan................................  Előkészülőben.
» » » Algebra.......................................... 2,— Fölterjesztve.
» »  > Mértan............................................ 2.— Eng. 15 361/94.

Scholtz—Ráth. A math, és fiz. földrajz elemei 2. kiad. —.50 Eng. 66.931/94.
Jablonszky János. Földrajz a reálisk. IV. osztálya

számára. 2. kiad..........................................  —.80 Eng. 31.827/94.
Ribáry Ferencz. Világtörténet II—III. rész. 5. kiad. 1.—- Sajtó alatt.
Varga. Magyarok története a középisk. III. oszt.

számára. 4. kiad........................................... —.80 Eng. 14.166/95.

Iskolakönyvtáraknak.
Görög földön. Emlékkönyv. A magyar tanárok 1893. évi tanulmány- 

útjáról. A vallás- és közokt. m. k. ministerium megbízásából
szerkesztették dr. Csengery János és dr. Pasteiner G yula........ 2.80

S z é k e l y  A l a d á r .  Arany János Toldija. Tanulmány................................. —.80
B a r á f h  F e r e n c z .  írod. tan u lm á n y o k ...................................................  2.—

Mutatvány-példányokkal készséggel szolgál 
a Franklin-Társulat m agyar irodalmi intézete, 

Budapesten.
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉ PI S KO L AI TANÁRÉ GYES ÜLETI

Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal
VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. A le X im d e i ’B e r i l á t  V. kér. állami föreáliskola.

A LATIN NYELVTANÍTÁS KÉRDÉSÉHEZ.*

A gynmasialis oktatás keretében ma s bizonyosan a legközelebbi 
jövőben is a latin nyelvtanítás tölt be legnagyobb tért. Méltán várhatja 
mindenki, hogy e nyelv tanításának eredménye a reáfordított időhöz 
mért legyen. Ámde a mindennapi panaszok épen azt mutatják, hogy 
az eredmény nem felel meg a várakozásnak. Ezek a panaszok egy- 
idejüek a latin nyelvnek a gymnasiumokban való tanításával és nem 
is hangzottak el mint kiáltó szó a pusztában, mert egész önálló 
irodalom keletkezett e kérdés k ö rü l: mi az oka, hogy az ó-classicus 
nyelvek tanításával annyi idő reál fordítása mellett sem ju tunk  a 
gymnasiumban kellő eredményre ? Igen sok gondolkozó fő tollából 
jelentek meg jeles dolgozatok a tanügyi folyóiratokban, melyek keresik 
a gátló okokat s ajánlják a módokat, azok megszüntetésére. Az ily 
irányú dolgozatok nem is lesznek fölöslegesek mindaddig, míg a ki
elégítő eredményt gátló okok mind megvilágosítást nem nyernek. Ide 
irányulnak jelen soraim is, melyek az eddigi dolgozatok kiegészítéséül 
szolgálnak ; a mennyiben az oktatás két nevezetes tényezőjéről fognak 
szólni, melyeket a többi hasonló tárgyú értekezések felemlítettek, de 
ki nem fejtettek.

Természetes s a józan ész logikája, hogy minden munka kezdetén 
tisztába kell jönnünk azzal, hogy mit akarunk s ezután az eszközöket 
kell megválasztanunk, melyekkel az előttünk álló munkát sikerrel 
elvégezhetjük.

A latin nyelvtanítás czéljáról már annyit és annyian írtak, hogy 
ha megkisérleném az erre vonatkozó irodalmat időrendben ideiktatni, 
különben rövidre tervezett munkám szép terjedelművé válnék. És 
hogy e kérdés még ma sincs kimerítve, arra elég tanúbizonyság, hogy 
legújabban az egységes középiskola ügyében tarto tt értekezleten ismét

* E czikk még a nagy szünidő elején Íratott s közlését csak az 
actualitások halmaza késleltette. Szerző aggodalmai daczára is közöljük, mert 
megjegyzései még mindig nem múlták idejöket. (Szerk.)

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. 38
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központja volt a megbeszélésnek s a hét szakavatott férfiú épen nem 
hangoztatott egybevágó véleményt s az eredmény, melyet az értekezlet 
eredményeként kell elfogadnunk, nem olyan, melyhez szó nem férhet.

Ez értekezlet a latin tanítás főczéljaként a latin auctorok meg
értését tűzte ki. Ez eddig világos volna, mert megérteni valamit csak 
egyféleképen leh e t; de ha tovább megyünk s vizsgáljuk azt a módot, 
melyet e czél elérésére ajánl az értekezlet, godolkozóba esünk, hogy 
nem kell-e magyaráznunk ez apodicticus kijelentést? Mert a kitűzött 
czél elérését reméli az értekezlet a kevésbbé extensiv, de intensiv módon 
való tanítástól, a túlságos grammatizálás mellőzésétől, mely káros.

Ha e kettőt együtt veszszük fontolóra, kitűnik, hogy a czél 
definitióját vagy úgy értette az értekezlet, a hogy kell s akkor nem 
gondoskodott elégséges módról az elérésére ; vagy a módot fejtette ki 
helyesen, de akkor a követelése túlságos.

Mert az értekezlet óhajtása szerint tanítni fogjuk a latin nyelvet 
azért, hogy a növendékek a latin auctorokat megértsék. Megértsék 
tehát azok szellemét, gondolkodását, nemesítő irányát, nagy czélokért 
küzdését, a közjó előmozdítására való törekvését., melyeket irodalmi 
munkásságukkal igyekeztek elérni s értek el. Tehát, ha őket érteni 
akarjuk, irodalmi műveiket kell érteni. Egy irodalmi műnek a meg
értése nem kicsi feladat s a számtalan feltételek között, melyek egy 
irodalmi mű megértésére szükségesek, nem utolsó, de talán első a 
forma. Mert nem kicsi gondot ad egy írónak, ha eszméjének barátokat 
akar szerezni, a külalak, melybe gondolatát öltözteti. Olyan alakot kell 
adni gondolatainak, melyeken a lélek gyönyörködés közben okuljon, 
vagy okulás közben gyönyörködjék. Nem kell-é növendékeinket meg
ismertetni egy mű alaki szépségeivel s a kifejezések helyességével, 
melylyel az illető szerzők jeles gondolataiknak embertársaik szivében 
melegágyat kerestek? Nem czélja-e az oktatásnak a növendékeket a 
classikus művek tanulmányozásával a tökéletes forma keresésére is 
szoktatni, ha gondolataiknak kifejezést akarnak adni ?

Igen, de e külső alaki helyesség felfedezésére, felismerésére a 
nyelv tanulása nélkül nem jutunk el. Felméri szerint is, ennek a czél- 
nak elérésére egyedüli eszköz a nyelvtanulás. Nyelvet tehát félig-meddig 
tudni annyi, mint valamely eszközt félig-meddig tudni kezelni. Egy 
eszköznek ilyen kezelése pedig a czél félig-meddig való elérésére vezet.

Midőn az értekezlet a túlságos grammatizálás mellőzését ajánlotta, 
bizonyosan az a gondolat lebegett szeme előtt, hogy épen az a gramma
tizálás oka a tanulók kedvetlenségének s kénytelenségének, melylyel a 
latin nyelvet tanulják s tekintve a sok időt, melyet a grammatizálás igénybe 
vesz, nincs kellő eredmény, mert a tanulók mégsem tudják a nyelvet. 
Ez igaz, de ebből nem az következik, hogy ki kell hát küszöbölni a 
grammatizálást, hanem az, hogy a nyelvtanításnak olyan módját kell 
kitalálni, melylyel a fent jelzett körülmények s különösen a tanulók 
kedvetlensége megszűnnek.
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Meggyőződésem, hogy ha a növendékek előtt érezhetővé tudjuk 
tenni azt a természetes rendet, mely különösen a nyelvek alakiságá
ban nyilvánul, nem lesz panaszunk kedvetlenség miatt s az óhajtott 
eredmény örömmel fog eltölteni bennünket; olyan hatását tapasztaltam 
én még mindenütt a rendnek.

Hogy ezt elérhessük különösen két irányban kell figyelmünket 
kiterjeszteni. Egyik a kézikönyv, másik a tanító. Ezekről óhajtok a 
következőkben röviden szólni.

I.
Nézetem szerint a kézikönyv arra való, hogy a növendékek, a mit 

az iskolában tanítójuktól hallottak, otthon, könyvük segítségével képesek 
legyenek jól emlékezetükbe vésni, hogy az egyszer hallott dolgokat 
az olvasás és tanulás segítségével megtarthassák állandóan. Ennélfogva 
nem a tanár magyarázatának kell segítő eszközként járulni a kézi
könyvhöz, hanem megfordítva. A kézikönyvnek tehát olyannak kell 
lenni, hogy ezt a feladatot megoldja.

Mostani kézikönyveinkről, a mennyire megismerhettem őket, 
nem lehet állítani, hogy megoldják e feladatot.

Mindjárt külső alakjuk nem olyan, hogy a tanuló megszeresse 
őket. Legtöbbnyire formátlan külsővel, kötetlenül kerülnek a könyvek 
a tanuló kezébe. Ha ehhez hozzáveszszük, hogy a szülők takarékosságból 
igyekeznek már használt könyvet szerezni gyermekeiknek, világos lesz, 
hogy a használat miatt elszenynyült, elrongyosodott könyvet a tanuló 
nem örömmel, csak képtelenségből veszi a kezébe s igyekszik tőle 
minél elébb megszabadulni. A külföldi könyvpiaczok dicséretes példát 
nyújtanak a kézikönyvek csinos külső alakjára, de igazságtalan lennék, 
ha megtagadnám ezt az igyekezetei némely hazai kiadóinktól is, bár
csak mindnyájan követnék e jó p é ldát! Nem engedném meg, hogy a 
kézikönyvek kötetlenül kerüljenek a tanuló kezébe s ekkor huzamosabb 
használat folytán sem vesztenék el külső formájukat. Évenként ki
küszöbölném az elhasznált könyveket s nem engedném meg elárusításukat.

Nem segítik kézikönyveink a tanítót munkálkodása közben 
nyelvezetük élvezlietetlensége miatt. Nyelvtanaink általában a német 
grammatikák átdolgozása és szószerinti fordítása. A tankönyvírók 
tanulmányozván a német grammatikákat, az átdolgozás és fordítás 
közben nem tudtak szabadulni az idegen nyelv sajátságaitól s írtak 
okos, tudományos grammatikákat magyar szavakkal, de nem magyarul 
s e miatt könyvük olvasása közben a magyar tanuló élvezetet nem talál.

Nem nyújtanak segítséget a kézikönyvek a rendszerrel sem. A 
rendszert szintén a német grammatikusoktól vették át tankönyvíróink 
s a rendszerrel együtt átvették azok aprólékosságát is. Ez az oka, 
hogy nem tudtak különbséget tenni az iskolai és tudományos gramma
tika között. Az iskola számára készült nyelvtanba mindent bevettek, 
a mit a tudományos grammatikák felölelnek. Ebből az lett, hogy 
miután az iskolai grammatikák terjedelme korlátolt, e korlátolt terje
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delembe kellett beszorítani a sok mondani valót. E zsúfoltság miatt 
a jobb tanulók sem képesek a rendszert felismerni s a dolgokról 
általános áttekintést nyerni.

Az aprólékosság eredménye tankönyveinkben a temérdek jegyzet, 
melyeknek érdeméről mindenki tisztában van, hogy a tanuló még 
akkor sem olvassa el, ha esetleg figyelmeztette reá a tanító, mert 
megszokta az apróbetíís sorokat nem neki valónak tekinteni s ezért 
ezekben a jegyzetekben eldugott, sokszor nagyon is nélkülözhetlen 
ismeretek a tanuló előtt homályban maradnak.

A rendszer helytelenségéhez tartozik, hogy a felosztás több helyt 
nincs helyesen keresztülvive. Bizonyos nyelvi sajátságokra nézve, melyek 
a tudományos nyelvtanban vita tárgyai, a nyelvtanírók, hogy nem 
tudóknak ne látszanak, egyszer egyik, másszor másik nézet felemlítésé- 
vel csinálnak zavart határozott állásfoglalás helyett.

A mai nyelvtanok módszere sem olyan, hogy ezzel a tanítót 
támogatnák. Nyelvtanaink többnyire a deductiv módszer alapján állanak, 
holott a tapasztalat fényesen beigazolta az inductiv módszer előnyét 
a tanításban. És ez annyival sajátságosabb tünemény, mert az állami 
iskolák számára kiadott Utasításokban az inductiv tanításra van útmutatás.

E megfordított módszerrel összefügg, hogy nyelvtanaink a helyett, 
hogy a latin nyelv törvényeit, szabályait, rendszerét, sajátságait ismer
tetnék s tanítnák a latin nyelvet magát, mint önálló anyagot, tanítják 
a növendékeket arra, hogy .anyanyelvökön szerkesztett mondatokat miképen 
fordítsanak le latin nyelvre.

Én a nyelvtanítás sikerét abban látom, hogy a nyelvet, melyet 
tanítunk, önmagában, minden sajátságaival tanítsuk meg. Mert termé
szetes, hogy csak akkor tudunk két vagy több nyelvet egymással 
összehasonlítani, ha külöu-külőn mindeniket ismerjük. S az a tanuló, 
a ki anyanyelvének sajátságait ismeri, a mit ismernie kell már, midőn 
a latin nyelv tanulásához kezd, sokkal könnyebben felismeri az idegen 
nyelv sajátságait magában az idegen nyelvben, mint megtalálja, ha 
anyauyelvéről kell fordítni idegen nyelvre.

Midőn nyelvtanaink ezen téves irányáról emlékezem, örömmel 
üdvözlöm a közokt. tanács legújabb megállapodását, mely az érettségi 
magyarból latinra való fordítás helyett a latinból magyarra való for
dítást ajánlja, mert ez nyelvtanaink irányán bizonyára üdvös változ
tatást fog eszközölni.

1890-ik év decz. 4— 17. napjain Berlinben tarto tt értekezleten 
Poroszország közokt. ügyi ministere Gossler 14 kérdést tűzött az 
értekezlet elé. E  kérdések közt a harmadik kérdés egy része e z : 
felejtessék-e az érettségi vizsgálaton eddig kötelező latin fogalmazvány ?u 
Erre a felelet ez : „ A z érettségi latin fogalmazvány, mint a gymnasiumi 
képzettség próbaköve elejtendő.“ Az 1892-iki német tantervben a latin 
nyelvtanítás czélja többé nem a latin nyelvre való stilaris készültség. 
Ez a körülmény az ezideig használt nyelvtanok új teljesen átdolgozott
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kiadását vonta maga után. E nyelvtanok közül egy a kezemben van : 
Ziemer-Gillhausen Lateinische Schulgrammatik. Berlin 1893. 11-ik 
teljesen átdolgozott kiadás. E  nyelvtan szerzője, illetve átdolgozója 
már az új állásponton van s bár még sok javítni valója maradt, álta
lában jó  úton jár. A mü a külső kiállítás tekintetében is például 
szolgálhat. Kartársaim szives figyelmébe ajánlom. Elismerő bírálata 
megjelent Egyet. Phil. Közlönyünk f. é. első füzetében.

Ezzel összefoglalhatnám, hogy jövő grammatikáink miféle hibák
tól őrizkedjenek, ha nem éreznék kötelességet állításaim igazságát leg
alább egy általános példában feltüntetni. Például választom a latin 
igenevek tárgyalását mai nyelvtanainkban különösen azért, mert a latin 
nyelvben oly gazdagon meglevő igenevekkel szemben magyar nyelvünk 
igazán szegény, s ha a latin nyelv ezen szerencsés körülményével 
nem ismerkedik meg magyar tanulónk, minduntalan akadályokkal küzd 
a latin szöveg megértésében ; de például választom azért is, mert igy 
egy önálló rész felölelésével óhajtásaimat a jövő latin nyelvtanok 
irányára nézve világosabban kifejthetőknek gondolom.

A latin igeneveket mai nyelvtanaink így csoportosítják :
I. Főnévi igenév: 1. Gerundium. 2. Infinitivus. 3. Supinum.
II. Melléknévi igenév : 1. Participium. 2. Gerundivum.
Mindenki láthatja, hogy e csoportosítás a felosztás egyik leg

lényegesebb feltételének nem felel meg. A második főcsoportban olyan 
két alosztály van, mely egyik a másikat nem zárja ki, hanem az 
utóbbi az elsőben benne van. S én azt hiszem, hogy semmi más, csak 
a gerundivum nevezet vitte rá a grammatikusokat, hogy külön rovatot 
szánjanak neki.

A gerundivumnak, mint igenévnek semmi különös sajátsága nincs, 
a mi miatt a participiumtól megkülönböztessük s iskolai nyelvtanban 
mint önálló igenevet tárgyaljuk; mert a többi participiumokat épen 
úgy választhatnók el egymástól mint ezt a többitől. De megtörténik az a 
sajátságos dolog is, hogy —• daczára a megkülönböztetésnek — a gerun
divum rendes és különálló tárgyalása nincs meg a grammatikákban. 
Legtöbb szerző együtt tárgyalja a gerundivumot a gerundiummal s ebből 
az lesz, hogy a tanuló sem a gerundiumról, mint főnévi igenévről, 
sem a gerundivumról, mint melléknévi igenévről nem nyer tiszta fogal
mat s a tanárnak nyolcz év alatt folytonos munkát ad e két fogalom 
tisztázása; a rokonhangzás pedig kedvező alkalmat ad a növendékek
nek, hogy felelés alkalmával nem-tudásukat fedezzék.

Hogy a gerundivum tudományos szempontból is participium, 
világos ez alak történeti fejlődéséből, a mi Dráger Hist. Syns. d. lat. 
Spr. czímű művében megtalálható. De grammatika íróink is, bár óva
tosan, zárjel közt participium nevet is adnak neki, egyik necessitatis- 
nak, másik futurum passivi-nek nevezi.

Didaktikai szempontból mellőzendőnek tartom a gerundivum 
elnevezést s óhajtom, hogy participium futuri passivi név alatt vétessék
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fel a grammatikákba s tárgyalása a participiumok tárgyalásával 
együtt történjék. Az ily módú tárgyalással könnyebb s világosabb lesz 
a perifrasticus alakok ismertetése is, a mennyiben ez alak a sum 
igével kapcsolatban a többi participiumok hasonló sajátságának megfelel.

Az elmondottak alapján az igenevek felosztásán azt a változtatást 
kell tenni didaoticai szempontból, hogy melléknévi igenévként csak a 
participiumot kell felvenni s a gerundivumot partié, fut. pass, név 
alatt itt tárgyalni.

(Sz.-Udvarhely.) Kovács Bániéi.
(Folytatása következik.)

PÁR SZÓ A TORNA VERSENYEK RENDEZÉSÉHEZ.

A május hóban megtartandó tornaversenyekkel szemben, legyen sza
bad pár általános szempontnak hangoztatása.

Minden versenynek fó'kelléke: I. az alkalmas pálya; II. a rend;
III. az ügyes programm.

I. A pálya legyen amphitheatralis, vagy pedig téglány-alakú. Üde, 
ligetes helyen álljon. Felosztása körülbelül ilyenforma:

T

A. Bemenet a pályához. B. Emelvényes nézőtér. C. Felvonulás útja. 
D. Szerek csoportjai. Kívánatosabb a szerek együttes csoportja nyújtó (e), 
rohamdeszka (d), ló (c), bak (b), korlát (a), mint a gymnasiumonkint való 
külön felállítás. Utóbbi által a nézők figyelme szétszóródik, míg a csoportos 
felállítás egységes szemléletet nyújt. E. A rendező és vezénylő dobogója, a 
harangjelzó'vel. E dobogóról a főrendező a verseny folyamán ne távozzék. 
F. A pálya jelzőtáblákkal a csoportos (1—12) felálláshoz és a versenyfutók 
körének (d) előleges megjelölésével a földben, hová később a futóverseny 
alatt a jelzőlobogók jutnak. G. Tartalékhely az egyes versenyekben részt 
nem vevő ifjúság számára erős korlátokkal. H. A zenekar dobogója. A pálya 
ne legyen kavicsos.
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II. A rendnek teljes biztosítéka a tartalékhely, hol kevés felügyelet 
is biztos fegyelmet tarthat. Ily tartalékhely eddig egy versenyen sem volt.

III. A programm szabott legyen és befejezhető. Úgy az általános, mint 
a részletes programm jóval a verseny előtt tudtára hozassék az egyes inté
zeteknek és itt közöltessék a versenyző-ifjúsággal magával is. A próbaversenyen 
az egész programm tartassák meg. íme egy programm-felosztás.

1. Csoportonkint felvonulás B -n át az 1—12 jelzőtáblákhoz, a nézők
kel szemben felállás.

a) Ének. — (20 perez.)
2. Szabadgyakorlatok harangtaktus mellett. (20 perez.)
3. Csoportonkint elvonulás a tartalékhelyre. (5 perez.)
4  Hármas vagy négyes oszlop felállás a rendgyakorlatokhoz.
Ezeknél úgyis alig vesz részt rendesen 12—16 gymnasium. Minden 

gymnasium külön szakasz. Minden oszlopnak 5 perez (összesen 2ö—30 p.). 
Visszavonulás a tartalékhelyre.

6. Felállás a szerekhez az előleges beosztás szerint, ki nyújtóhoz, ki 
korláthoz stb. Minden szeren elég három előre kiszabott gyakorlat és a 
tanuló által esetleg 1—2 szabadon választott gyakorlat. (30 perez.) vissza
vonulás a tartalékba.

6. Versenyfutás kor és nagyság, nem pedig osztályok szerint. Körpálya. 
Három felállás. (20. p.)

7. Magas és távolugrás. Egyszerre 6—8 ugró mércze álljon a nézőkre 
függélyesen, két sorban is állhatnak. Minden mérczénél külön versenybíró. 
(15-20 p.)

8. Kötélhúzás egyenlő fegyverekkel. Czipő czipővel, papucs papucscsal. 
Egyszerre történjék versenyszóra. (5 perez.)

9. Játék: 1. nagy labda, 2. kis labda, 3. körjátékok. (20—30 p.)
10. Csoportonkint felállás. Díjkiosztás. Ének. Elvonulás. (20 p.)
Ily felosztás mellett elérhető, hogy mindig csak a versenyző van a 

pályán, a nem versenyző pedig nézővé lesz a tartalékhelyen. A verseny 
maga 3—31/* óra alatt be van fejezve

Kívánatos dolog még az is, hogy a főrendező középiskolai rendes 
tanár legyen, ki tornaoklevéllel bír és tornát tényleg tanít is.

(Nagybánya.) Morvay Győző.

PÓTLÁS «A GÖRÖGPÓTLÓ TANFOLYAM» CZIMŰ CZIKKEMHEZ.
Azt állítottam, hogy tapasztalatom szerint a tanfolyamban elért ered

mény egészben véve örvendetesnek mondható. («Hitvány eredményről», mint 
dr. Geréb gondolni látszik, czikkem egész tenorja mitsem tud.) Azóta 
hatvanhét intézet múlt tanévi értesítője alapján állítottam össze az adatokat. 
A pozsonyi ág. ev. és a nagyszebeni áll. főgymnasium nem közli az osztá
lyozást. Tizenkét intézetben, nemkülönben'az erdélyi szászok főgymnasiumai- 
ban nem volt görögpótló tanfolyam. Tizenhat felekezeti intézet annak idején 
nem küldte be a főigazgatósághoz évi értesítőjét, mi évről-évre ismétlődik, 
úgy, hogy ezekről az intézetekről nem tudok szólani. De e 16 intézet semmi 
esetre sem módosítaná lényegileg a végeredményt.

Az említett 67 intézetben görög nyelvet tanult 5439 tanuló, a görög
pótló tantárgyakat 2317 tanuló. Az irodalomból jeles lett 673, jó 836, elég
séges 769, elégtelen 39 =  2317. A rajzból jeles lett 695, jó 827, elégséges 697, 
elégtelen 18 =  2237. (Három intézet értesítőjében az osztályozás a rajzból 
nincsen kimutatva.) Ez oly fényes eredmény, mely legékesszólóbban bizonyít 
a tanfolyam életrevalósága mellett, mert azt csak senki sem fogja állítani, 
hogy iskoláink osztályozása megbízhatatlan és nem lelkiismeretes.

(Székesfehérvár.) Spitkó Lajos.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1895. április 5-én tartott ülése.
Elnök: Hofer Károly; jegyző: dr. Szigetvári Iván.
Jelen voltak : dr. Alexander Bernát, dr. Belce Manó, dr. Károly Gy. 

Hugó, Mauritz Rezső, dr. Mágócsy Sándor. Müller József, dr. Négyesy László, 
Iiajner Ferencz, Reif Jakab. dr. Szemák István. Tiber Ágost. Vámossy 
Mihály.

Szigetvári főtitkár jelenti a következőket:
1. A mai napra azért hítta össze a vál. ülést, mert a szabályszerű 

nap nagyhétfőre esik, már pedig tudomása szerint a húsvéti szünidőre többen 
elutaznak a fővárosból.

2. A min.-nak benyujtatott a zsúfolt osztályok ügyében készített kérvény 
és pártolólag fölterjesztetett a máramaros-szigeti kör kérvénye.

3. Simon Béla kérvényére a múlt választmányi ülésen téves határozat 
hozatott, mert ő nem kérvénye fölterjesztését kérte, hanem már benyújtott 
kérvényére a válasz megsürgetését. Erre fölkérte a főtitkár az elnököt.

4  A tanterv-revisio ügyében készített körlevél a köröknek és szak
osztályoknak a múlt vál. ülés után azonnal szétküldetett.

5. Bemutatja Matleliovics Sándor v. b. t. t. levelét a millenniumi 
congressus ügyében.

Határozat: A főtitkár jelentse be Matleliovics úrnak, hogy külön 
congressust nem tartunk, hanem az egyetemes tanügyi cong.-ban veszünk 
részt és egyszersmind kérje fel őt egyletünk nevében is, hogy e cong.-t lehető 
anyagi támogatásban részesítsék.

6. Bemutatja a budapesti II szakosztály átiratát, hogy a választmány 
kérje fel a kormányt szünidei tudományos tanfolyamok rendezésére. (L. 
Közlöny 22. sz.)

Reif Jakab, az illető tárgy szakosztályi előadója, megjegyzi, hogy 
értesülése szerint a kormány fog rendezni ilyen phvsikai tanfolyamokat, a 
folyamodvány tehát most már tárgytalan.

A választmány így határoz.
7. Jelenti, hogy a tisztikar tisztelgett az új államtitkár úrnál.
8. Kérdést intéz a választmányhoz, hogy szükségesnek tartja-e már 

most kiküldeni bizottságot a közgyűlés előkészítésére ?
A választmány Alexander, Rajner és Szigetvári urakat választja 

bizottságnak.
9. Minthogy a januári vál. ülés megbízta a főtitkárt, hogy a helyiség 

felmondása ügyét az áprilisi ülésen hozza elő, a főtitkár mindenek előtt 
felolvassa a bázbérszerződést.

A tárgyaláshoz többen hozzászólnak. Mauritz már csak azért is szük
ségesnek tartja a felmondást, mert az új alapszabályok szerint minden tag 
4 frt tagsági díjat fog fizetni.

Mágócsy föltétlenül szükségesnek tartja a felmondást, mert még ha 
pénzünk volna is, azt másra kell fordítanunk.

Belce csak akkor nyugszik bele a felmondásba, ha a pénztárnok 
okvetetlen szükségesnek tartja, de akkor is nehéz szívvel, mert azt hiszi, 
hogy a közszellem emelésére még nem tettünk meg mindent.

Alexander : a vidékiek is kívánják — és méltán — a casinohelyiség 
megszüntetését; valóban nem tudom, hogy mit kellett volna még tennünk a 
közszellem emelésére. Ilyen drága helyiséget tovább is fentartani vétkes 
könnyelműség volna. Ha nem kapnánk helyiséget a kormánytól a most 
épülő házban (Újvilág- és Kossuth-utcza sarkán!, tanácskozásra kaphatunk 
termet valamelyik iskolában vagy vehetünk bérbe egy kis helyiséget.
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Bajner nem akarná, hogy épen 1896-ban legyünk helyiség nélkül, 
mert jöhetnek külföldi vendégek is, a kik egyletünket meg akarják látogatni. 
Az alapszabályok szerint is kell helyiséget tartani, tehát most még ellenzi 
a felmondást.

Szigetvári az eddigi felszólalásokból azt látja, hogy üléstermet minden
esetre kapunk ingyen, titkári hivatalra nincs szükség, legfeljebb a könyvtár 
számára kell bérelni valami helyiséget. A mi az alapszabályokra hivatkozást 
illeti, megjegyzi, hogy ha most felmondunk is, novemberig a mienk a lakás, 
akkorra pedig meglesznek az új alapszabályok.

Müller pénztárnok kijelenti, hogy nem bírjuk fentartani a casinót. A 
Közlöny költségei folyton szaporodnak s ezeket leszállítani nem lehet; most 
is nagy összegű nyomda-számlák vannak kifizetetlen. Esetleg talán a felét 
megtarthatnánk a helyiségnek.

Elnök kimondja a következő határozatot: a helyiséget felmondjuk 
nov. 1-re (május 6-ig) és ugyanakkora, felmondunk aug.-ban az albérlőinknek.

10. Főtitkár jelenti, hogy a segélyző alap ügye szintén ez ülésre 
tűzetett ki. Alapul szolgál a kiküldött bizottság jelentése (1. Közlöny 24. sz.) 
és Tiber statistical kimutatása.

Tiber Ágost felolvassa a következő kimutatást.

K im utatás
az orsz. tanáregyesület segélyző alapjának vagyoni állapotáról és eszközlött

segélyezéseiről.

Év Vagyon 
frt kr. Kiadatott Kölcsön Segély Ösztöndíj

1880/81 386 10 90 frt 65 frt 25 frt —

1881/82 2077 81 145 75 » 70 » —

1882/83 2933 59 150 110 » 40 » —
1883/84 3211 12 225 г 65 » 160 —
1884/85 5260 05 125 » — 125 » —

1885/86 5753 02 110 » — 110 » —

1886/87 5832 30 435 » 180 » 255 » —

1887/88 6623 40 105 » 20 » 85 » —

1888/89 6771 24 135 s> 30 » 105 г —

1889/90 7013 73 165 > 20 » 145 » —

1890/91 7606 29 155 » — 155 » —
1891/92 8976 70 340 » 170 » 170 » —

1892/93 8947 66 425 » 125 » 300 frt
1893/94 9129 58 255 > — 55 » 200 »
1894/95 215 » 50 » 165 »

Összesen 3075 frt 910 frt 1665 frt 500 frt
Segély 1665 frt 
Kölcsön 910 »
Ösztöndíj 500 »
Összesen 3Ö75 frt

A kölcsönből az idén visszakerült 57 frt.
Budapest, 1895. április 4.

Tiber Ágost, segélyző bizottsági pénztáros.
A felolvasott bizottsági javaslathoz többen hozzászólnak.
B eif nem tartja czélszerűnek. hogy a kormánytól olyat kérjünk, a 

mit nem teljesíthet, inkább magunk járuljunk hozzá az alap növeléséhez.
Tiber: Ö már egyszer ajánlotta, hogy az egyletben 5 frt tagsági díj 

legyen s ebből 1 frt az alapé. Legfőbbnek tartja a kormány jóakaratát.
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Négyesy nem helyesli, hogy a tanulóknak beiratáskor bárczákat 
adjanak el, nem is hiszi, hogy a kormány ebbe beleegyezzen, mert az egyetemen 
is egyik oka a tandíjfizetés megváltoztatásának az volt, hogy a tanár ne 
legyen olyan ferde helyzetben, hogy a tanulók fizetnek neki.

Mauritz szerint a javaslatban felsorolt módok csak egyes gondolatok, 
a melyek szerint növelni lehetne az alapot; el lehet e czélt érni a kormány 
engedélye nélkül is, de jobb, ha engedélyt nyerünk.

Vámossy egy példát hoz fel arra, hogy mit tehet az iskola a maga 
erejéből is. 1867-ben 55 tanár alapította meg a dunamelléki reform, tanárok 
nyugdíjalapját, a melynek ma 76.000 írtja van. A tanárok évenkint 10 frtot. 
a tanulók 40 krt fizettek.

Határozat: a segélyző alap ügye közgyűlési előadás tárgya lesz, elő
adóul Tiber Ágostot kéri fel a választmány.

Alexander jelenti, hogy a tanterv-revisió ügyében kiadott min. rende
letet a közokt. tanács a minister meghagyásából megküldte nekünk is. Indít
ványozza, hogy küldjön ki a választmány e tárgyra egy bizottságot.

Bajner örömének ad kifejezést, hogy a minister ezt megtette, s hogy a 
leirat szerint a szakköröket is meg kell hallgatni és hogy az államtitkár is igy 
nyilatkozott. Sajnos azonban, hogy a min. nem szólított fel egyenesen hiva
talosan bennünket, s hogy ez még mindig nem válik rendszerré. Az újítás 
használna az ügynek is, a tanárságnak is s emelné a tanárság tekintélyét 
és testületi szellemét. Indítványt nem tesz, de azt szükségesnek tartja, hogy 
a választmányban ennek is kifejezés legyen adva.

A választmány a következőket küldi ki a bizottságba: Beöthy, Varga, 
Müller, Fest, Mágócsy, Alexander, Molnár István, Hofer, Szigetvári. Egyszers
mind felhatalmazza a bizottságot, hogy magát kiegészítse.

Müller jelenti, hogy a pénztárban 167 frt van.
Meghalt Wiederman Károly és Bója Ferencz.
Uj tagok: Deme Károly polg. isk. tan. Alsó-Kubinban (aj. Alexander), 

dr. Szigethy Károly ev. gymn. tanár Eperjesen (aj. Perényi Vilmos).
Szigetvári Iván.

AZ OSZTÁLYOK ZSÚFOLTSÁGA ÜGYÉBEN VALÓ FÖLTERJESZTÉS.

Nagyméltóságú Minister Ú r!
«Középiskolai oktatásunk ügyének legnagyobb baja az osztályok túl

zsúfoltságában rejlik. Már a középiskolai törvényben megállapított maximalis 
létszám;, a 60 is oly magas, hogy a tanítás sikerét már ez is veszélyezteti, de 
igen sok helyen még ezt a számot is át kellett lépni, sőt az iskolahiány egyes 
helyeken már annyira érezhető volt, hogy némely helyen magának az állam
nak is bele kellett egyeznie a törvényes létszám túllépésébe.»

E szavakat olvassuk a legújabb min. jelentés középiskolai részében. 
Mi középiskolai tanárok leljesen igazaknak érezzük Nagyméitóságod elődjének 
e bölcs szavait. Már a középiskolai törvény megalkotásakor küzdöttünk a 
magas létszám ellen, azóta pedig folyton panaszkodtunk, mert folyton éreztük 
a súlyát. Közlönyünk legközelebb is foglalkozva ez ügygyei iskolai program- 
mok alapján mutatta ki, hogy csak Horvátországban és Ausztriában legfeljebb 
az alsó osztályokban, található a mienkhez hasonló magas létszám, Nyugat- 
Európa egyéb államaiban mindenütt kisebb, néhol csak felényi, Olaszország
ban pedig 40-ben állapítja meg a törvény a maximumot.

Mind e panaszainkkal, azonban a baj orvosolva nincs, valamint nincs 
az által sem, hogy maga a kormány is legnagyobb bajnak hirdeti, a mint 
bevezetésül volt szerencsénk idézni s a mi fölment attól, hogy Nagyméltóságod 
előtt a túlzsúfolt osztályok baját fejtegessük. Mi segítséget kerestünk, a baj
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orvoslását, tehát azon kérelemmel járulunk Nagyméltóságodhoz, kegyeskedjék 
odaműködni, hogy a középiskolában a tanulók létszáma lejebb szállíttassák, 
vagyis az 1883. XXX. t.-cz. 17. §-a úgy módosíttassék, hogy a maximum 
60 helyett 40-ben állapíttassák meg. Úgy hiszsziik, hogy az említett förvény- 
czikk megalkotása óta mind az állam pénzügyi helyzete, mind pedig a ma 
már legnagyobb részt államsegélyben részesülő felekezeti köpiskoláké lényegesen 
megváltozott.

Kelt az országos középiskolai tanáregyesület 1895. márczius 11-iki 
választmányi üléséből.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
I)r. Beöthy Zsolt, elnök.

VEGYESEK.
Kormányképviselők és ministeri biztosok. «A m. kir. vallás- és köz- 

oktatásügyi minister az autonom felekezeti középiskolák f. évi rendes érett
ségi vizsgálataihoz a 1883. évi XXX. t.-cz. 23. §-ából kifolyólag a következő 
kormányképviselőket küldötte k i:

1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben: a budapesti ev. ref. fő- 
gymnasiumhoz dr. Hegedűs István budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a halasi 
főgymnasiumhoz dr. Beöthy Zsolt budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a kecske
méti főgvmnasiumhoz dr. Hegedűs István budapesti egyetemi ny. r. tanárt, 
a nagykőrösi főgymnasiumhoz György Endrét, a M. T. Akadémia tagját.

2. A dunátnúli ev. ref. egyházkerületben: a pápai főgymnasiumhoz 
Csiky Lajos debreczeni főiskolai tanárt, a csurgói főgymnasiumhoz dr. Tóth 
Lajos központi szolgálattételre berendelt egyetemi ny. r. tanárt.

3. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben: a miskolczi és sárospataki 
főgymnasiumokhoz Kenessey Béla budapesti ev. ref. főiskolai tanárt, a rima
szombati egyesült protestáns főgymnasiumhoz pedig dr. Ballagi Aladár buda
pesti egyetemi ny. r. tanárt.

4. A  tiszántúli ev. ref. egyházkerületben: a debreczeni főgymnasiumhoz 
dr. Ballagi Géza sárospataki főiskolai tanárt, a m.-szigeti főgymnasiumhoz 
Szinnyei Gerzson sárospataki főiskolai tanárt, a hódmezővásárhelyihez 
dr. Ilosvay Lajos műegyetemi ny. r. tanárt, a szatmári főgymnasiumhoz 
dr. Schilling Lajos kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a kisujszállássi főgym
nasiumhoz dr. Csiky Kálmán műegyetemi ny. r. tanárt, a mezőtúrihoz Kovács 
Albert orsz. képviselőt.

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületben: a zilahi és kolozsvári fő
gymnasiumokhoz Szőts Farkas budapesti ev. ref. főiskolai tanárt, a maros
vásárhelyi főgymnasiumhoz dr. Öreg János debreczeni főiskolai tanárt, a 
szászvárosi és székelyudvarhelyi főgymnasiumokhoz Géresi Kálmán debreczeni 
ev. ref. főiskolai tanárt, a nagyenyedi főgymnasiumhoz dr. Lánczy Gyula 
budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a sepsiszentgyörgyi főgymnasiumhoz dr. Ballagi 
Aladár budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

6. A  dunáninneni ág. ev. egyházkerületben : a pozsonyi főgymnasium
hoz dr. Horváth Ödön eperjesi ág. ev. jogakadémiai dékánt s a selmeczbányai- 
hoz dr. Asbóth Oszkár budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

7. A dunántúli ág. ev. egyházkerületben: a soproni ág. ev. főgymna
siumhoz dr. Frölich Izidor budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

8. A bányai ág. ev. egyházkerületben: a budapesti főgynmasiumhoz 
dr. Asbóth Oszkár budapesti egyetemi ny. r. tanárt, és a szarvasi főgym
nasiumhoz Hörk József eperjesi ág. ev. főiskolai tanárt.

9. A tiszai ág. ev. egyházkerületben : az iglói főgymnasiumhoz dr. Gömöry 
Oszkár vallás- és közoktatásügyi ministeriumi ministeri tanácsost, a kézsmárki
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és eperjesi főgymnasiumokhoz Manritz Rezső budapesti áll. főreáliskolai 
igazgatót, a rozsnyói főgymnasiumhoz dr. Heinrich Gusztáv budapesti egyetemi 
ny. r. tanárt, a nyíregyházi főgymnasiumhoz Klein Gyula műegyetemi ny. 
r. tanárt.

10. Az erdélyrészi ág. ev. egyházkerületben : a nagyszebeni főgymnasium
hoz és főreáliskolához dr. Heinrich Gusztáv budapesti egyetemi ny. r tanárt, 
a segesvári főgymnasiumhoz Schneller István kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanárt, a medgyesi, brassói és beszterczei főgymnasiumokhoz Élischer József 
nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

11. Az unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári főgymnasiumhoz 
Kuncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót.

12. A gór. kel. román meiropolita érsek egyházi, főhatósága alatt álló 
brassói főgymnasiumhoz Téglás Gábor dévai áll. főreáliskolai igazgatót.

13. A gör. kel. szerb patriarcha egyházi főhatósága alatt álló újvidéki 
főgymnasiumhoz Dunay Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót.

*

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister továbbá a rendelkezése 
és vezetése alatt álló és alább megnevezett középiskoláknak f. évi rendes 
érettségi vizsgálataihoz ministeri biztosokul a következőket küldötte k i:

1. A  budapesti fő- és székvárosi tankerületben: a VIII. kér. közs. fő
reáliskolához dr. Simonyi Zsigmond budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

2. A pozsonyi tankerületien: a pozsonyi királyi főgymnasiumhoz 
dr. Kisfaludy Béla budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a trencséni kir. főgym
nasiumhoz dr. Czobor Béla budapesti egyetemi m.-tanárt, a nagyszombati 
kath. főgymnasiumhcz dr. Fináczy Ernő központi szolgálatra berendelt gym- 
nasiumi igazgatót

3. A beszterczebányai tankerületben: a lőcsei kir. főgymnasiumhoz 
dr. Pasteiner Gyula budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a körmöczbányai áll. 
főreáliskolához dr. Kármán Mór budapesti egyetemi m.-tanárt.

4. A kassai tankerületben: a kassai kath. főgymnasiumhoz és állami 
főreáliskolához dr. Békefy Rémig budapesti egyetemi m.-tanárt, s a szatmári 
kir főgymnasiumhoz Szamosi János kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt.

5. A kolozsvári tankerületben: a balázsfalvi gör. kath. és a naszódi 
alapítványi főgymnasiumokhoz Putnoky Miklós lugosi áll. főgymnasiumi 
igazgatót.

6. A nagyváradi tankerületben: az aradi kir. főgymnasiumhoz Fran- 
csics Norbert orsz. képviselőt, a temesvári kath. főgymnasiumhoz dr. Hoff
mann József egyetemi m.-tanárt, a temesvári áll. főreáliskolához Hévizv 
János orsz. képviselőt, a belényesi gör. kath. főgymnasiumhoz dr. Finály 
Hrnrik kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt.

7. A székesfehérvári tankerületben: a pécsi kath. főgymnasiumhoz és 
állami főreáliskolához dr. Schwicker J. Henrik orsz. képviselőt, s a székes- 
fehérvári áll. főreáliskolához dr. Csorba Ferencz vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumi ministeri titkárt».

Budapest, 1895. évi márczius 19-én.
A minister helyett:

Zsilinszky, államtitkár.

A millennaris tanügyi congressus szervező gyűlése e hó 11-én nagyon 
élénk részvéte! mellett folyt le. A különféle tanügyi ágazatok képviselői közül 
mintegy négyszázan jelentek meg, a lipótutczai városházának közgyűlési 
termét egészen megtöltötték. Sokan voltak testületek és iskolák képviselői 
az ország minden vidékéről. Dr. Heinrich Gusztáv elnöki megnyitója után 
Nagy László titkár tett jelentést az eddig történtekről s testületeknek és 
egyeseknek tömeges jelentkezéséről a részvételre. Majd Péterfy Sándor indít
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ványára táviratilag üdvözölték dr. Wlassics Gyula ministert, ki már eddig 
is nagy támogatásban részesítette a congressus ügyét. A szervező gyűlés 
aztán minden lényeges módosítás nélkül elfogadta a congressus szervezetét 
azon javaslat alapján, melyet az előkészítő bizottság nevében terjesztettek 
elő. Csak az egyes iskolanemek fölsorolásánál törlént több fölszólalás. Azlán 
dr. Веке Manó tanár tartotta meg előadását a congressus tárgyairól. Azt 
fejtegette, hogy a congressus tárgyalásaiban két elvet kell megvalósítani : 
szakkérdésekben döntsön a szakértelem, vagyis minden iskolaág specialis 
kérdéseiben határozzanak azon iskolaágazat szakférfiai; de az általános 
vonatkozású kérdésekben döntsön a congressus egésze, még pedig úgy, hogy 
az összesség ne csak formalis sanctióval lássa el a határozatokat, hanem 
erkölcsi erejének és szakértelmének egész súlyával. Aztán nehány általános 
érdekű szervezeti és didakto-paedagogiai kérdést vetett fel olyanokul, melyek a 
congressus tárgyaiul ajánlatosak. Megéljenezték. A szervező gyűlés végül 
egyhangúlag megválasztottnak kiáltotta ki a rendező bizottságot azzal a 
névsorral, melyet az elnökség terjesztett elő s melynek zömét az előkészítő 
bizottság tagjai alkotják. Megadták e bizottságnak azt a jogot is, hogy magát 
kiegészítse. A gyűlés az elnök éltetésével ért véget s utána ismerkedő estély 
volt az István főherczeghez czímzett vendéglő emeleti termében.

A nagyszebeni tanárok mozgalma igen csöndes véget ért. Hogy nagyobb 
hullámokat nem vetett s hogy a tanárság körében mindinkább kezd ismét 
terjedni az egyetértés szükségének érzete : az biztató jelenség a jövőre nézve 
s bizonyára őszinte örömmel töltheti el a középiskola minden barátját. 
Köztük bizonyára a «Sárospataki Lapok»-at is, mely legutóbbi számában 
megemlékezvén erről a mozgalomról, ismét panaszosan constatálja, hogy «a 
tanárságban nincs meg a testvéri szeretet és egyetértés». A vidéki tanárság
nak ápril 8-iki budapesti gyűlése bizonyára ki fogja elégíteni őt is. Minthogy 
pedig a napi sajtóban hamis hír jelent meg e gyűlésről, adjuk róla a tárgyi
lagos hű tudósítást mi. Csak kevesen jelentek meg. Úgy halljuk, összesen 
tizennyolcz középiskola járult hozzá a nagyszebeniek folyamodvány-mintájá
hoz, de a gyűlésre még ennyien sem küldtek képviselőt. Mint érdeklődő 
vendégek voltak jelen: Veres Ignácz ez. főigazgató és Ormay Sándor bereg
szászi igazgatók, kik, mint igazgatók, a mozgalom terve szerint ki voltak 
zárva az érdekeltségből s megjelent két fővárosi tanár is. Az egybegyűlteket 
dr. Székely István nagyszebeni tanár üdvözölte s őt kiáltották ki elnöknek 
is. Az elnöki beszéd töltötte be az előadói tisztet is. A fővárosiak távol- 
maradását elzárkózásnak értelmezte s igyekezett megingatni a fővárosi tanár
ságnak kiadott nyilatkozatát is. Ez adott alkalmat egyik jelen volt fővárosi 
tanárnak : Bajner Ferencznek, hogy szót kérjen, habár nem képviselvén 
testületet, lulajdonképen szólásjoga sem volna. Az elnöki beszédnek csak 
bárom pontjára reflectált. Először is magyarázatát adta a fővárosiak távol- 
maradásának. Az eredeti fölhívás csak a folyamodványhoz hozzájárult közép
iskolák képviselőit hívta meg a gyűlésre, s minthogy a fővárosiak ellenkező 
álláspontjuknak kifejezést adtak, mint testületek tagjai el sem jöhettek. Föl
szólaló itt értesült arról, hogy a nagyszebeniek a fővárosi nyilatkozatra 
választ szerkesztettek s abban a gyűlésre mindenkit meghívlak. De biztosít
hatja a gyűlést, hogy a fővárosi középiskolák ezt a választ meg nem kapták, 
arról s a meghívásról tudomásuk sem volt. Másodszor rámutatott arra, hogy 
a fővárosi nyilatkozatban csak az elfogultság találhat a tárgyilagosság mér
sékleténél egyebet; harmadszor pedig az elnökkel szemben ismét arra figyel
meztetett, hogy a fővárosi és vidéki fizetés soha sem volt egyenlő s hogy a 
kérvény-tervezet törvényrevisiót involvál. Maga sem tartja méltányosnak a 
törvényt, de kívánja, hogy a tanárság támadja ezt nyíltan s támadja, mint 
egy ember, együttesen. Majd Kaposvár, Győr, Kecskemét és Losoncz részéről 
történtek fölszólalások, melyek a fővárosiakkal való egyetértést hangoztatták 
s kijelentették, bogy a hozzájárulás nem úgy értelmezendő, mintha a folya
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modványnak minden részével teljesen egyet értenének : de ba száz kérvény 
érkeznék a mai állapotok ellen, aláírnák mind a százat, mert a sok apró 
csapás végre megdöntheti a legeró'sebb falat is, a sok tűszúrásnak is nagy 
hatása lehet. A gyűlés végül csaknem egyhangúlag azt határozta, hogy a 
folyamodvány érdekében újabb lépést nem tesz, mert kevesen vannak s az 
ügy nem ért meg eléggé. Elhatározták azonban, hogy ebből az alkalomból 
tisztelegnek az államtitkárnál s üdvözlik őt. Mint értesülünk, a tisztelgés 
meg is történt egynéhány tagú küldöttség részéről. Az államtitkár biztosította 
őket, hogy a közoktatási kormány szivén hordja a tanárság ügyét s rajla 
van az anyagi helyzet lehető javításán is. Majd beszélgetésre fordítván a 
sort, megkérdezte a tisztelgőktől azt is, hogy milyen viszonyban vannak az 
orsz. tanáregyesülettel, mire azt felelték, hogy az egyesületnek valameny- 
nyien tagjai.

A pozsonyi főigazgatói állás betöltéséről vezérczikket közöl a «Nyugat
magyarországi Híradó», melyet Pozsonyban dr. Vutlcovich Sándor szerkeszt. He
lyesen fejtegeti az állás fontosságát, de talán fölöslegesen is emlegeti ilyen erő
teljesen azon hibákat, melyeknek a főigazgatóban nemcsak Pozsonyban, 
hanem sehol sem szabad meglennie. A czikk különben örömmel veszi, hogy 
a főigazgatóság ideiglenes vezetésével Pirchala Imre igazgató bízatott meg s 
őt szeretné végleges főigazgatónak is látni, mert tudományos képesség, társa
dalmi s nemzeti működés érdemein felül a helyi viszonyokat is volt alkalma 
megismerni.

Debreczeni kerületi tornaverseny. Debreczenben serényen folynak a 
kerületi tornaverseny előkészítő munkálatai. E hó 7-én alakult meg a rendező 
nagy bizottság, melynek élén gr. Degenfeld főispán, Simonffy polgármester 
és Puky kir. táblai elnök állanak. A nagy bizottság feloszlott kisebb szak- 
bizottságokra, többek közölt hölgybizottságot is alakítanak a jutalmak ki
osztására. A bizottság mindjárt az alakuló gyűlésből sürgős fölterjesztést tett 
a ministerium hoz a verseny határidejének megváltoztatása végett, mivel az 
eleve kitűzött napok épen pünkösdre esnek, a midőn a debreczeni és sáros
pataki ev. ref. főgymnasium a legatio és vacátio miatt akadályozva volna a 
versenyben részt venni.

Szvorényi József emlékezete. A Szt-István-társulat kiadásában meg
jelent az az emlékbeszéd, melyet dr. Mihályfi Ákos a társulatban múlt 
őszön tartott Szvorényi József fölött s mely melegen méltatja a megboldo
gultnak életét s a tanári pályán félszázad alatt szerzett kiváló érdemeit. 
Végül pedig negyedfél lapon sorolvák föl Szvorényi József irodalmi munkái. 
A 40 lapra terjedő füzet ára negyven krajczár.

Pályázatok. A trencséni kir. kath. főgymnasiumnál a jövő 1895/96. 
tanév elejével betöltendő tanári állásra, a melylyel, ha rendes tanár nevez
tetik ki, a szabályszerű fizetés, lakpénz és 100—100 frt ötödéves pótlékok 
élvezete és nyugdíjjogosultság, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, évi 
800 frt illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra 
a német és magyar, vagy német és latin nyelv és irodalomból középiskolai 
képesítéssel bíró, kath. vallású egyének pályázhatnak, (máj. 10.) — A számos- 
újvári m. kir. állami főgymnasiumnál a jövő 1895/96. tanévvel betöltendő 
három, és pedig két magyar-latin és egy történelem-földrajzi tanári állásra 
pályázat hirdettetik. E tanári állások mindegyikével, az esetre, ha rendes 
tanár neveztetik ki, a törvényszerű fizetés, szálláspénz, ötödéves pótlékok 
és nyugdíjjogosultság, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, évi 800 frt 
illetmény van egybekötve. Pályázhatnak ez állásokra oly egyének, kik a 
magyar és latin nyelv és irodalomból, illetőleg a történelem és földrajzból 
középiskolai tanári képesítéssel bírnak, (máj. 15.)
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NÉVSORA
azon tagoknak, kik 1895. évi január hó 10-töl április l-ig tagdíjat fizettek:

1893/94-re, 1894/95-re és 1895/96-ra : Éder Géza.
1889/90-re és 1890/91-re: Halász Náthán.
1891/92-re: A ) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: Balázsi Dénes; 

4 irto t: Ekkert Antal, Hoírichter Józseí.
B) V i d é k i  t a g o k :  Mokos Gyula, Roseth Arnold.
1892/93-ca: AJ B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: dr. Demeczky 

Mihály, dr. Körösi László.
5 irtot: *dr. Lenkei Henrik.
4 irtot: Ekkert Antal, Kont Gyula.
B) V i d é k i  t a g o k :  Haraszthy Gyula. Kiss Rezsó', Mokos Gyula, 

Roseth Arnold, Sztrojiny Lajos.
1893/94-re : .1) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: dr. Badics Ferencz, 

Csajági Béla, Császár Árpád, dr. Gyomlay Gyula, dr. Pruzsinszky János.
5 irtot: *Hummer Nándor, Kempf Józseí, *Moravcsik Géza, Révy 

Ferencz, dr. Schwicker Brúnó, *dr. Theisz Gyula, Tóth István, *dr. Varga Ottó.
4 irtot: Csuday Jenő, Egan Lujza, Ekkert Antal (2 60), Falvai Antal, 

Lederer Ábrahám, Rónai Zsigmond. Schlatterné-Juhász Krisztina, dr. Simonyi 
Zsigmond.

R é s z l e t e t :  Rupp Kornél 3 írt 50 kr.
B) V i d é k i  t a g o k :  Bátori Lajos, Bőd Lajos, Bozóky Endre (II. 

telét), Csemez József, Gaál Lajos, Haraszthy Gyula. dr. Kálmán Miksa (még 
1.76), Mokos Gyula, Roseth Arnold, Sarmaságh Géza, Tompa Árpád.

1894/95-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: Báthory Nándor, 
dr. Békefi Rémig, Cherven Flóris, Császár Árpád, Kiss E. János, Lechner 
László, Lutter János, Mokos Gyula, Oláh Béla, dr. Schnabel Róbert, dr. Stein- 
meyer János, dr. Szigetvári Iván, Ternyei Ferencz. dr. Wagner Alajos.

5 irtot: dr. Atzél Károly, Csizik Gyula, Deme László, dr. Gerecze 
Péter, dr. Harrach József, Hegedűs Béla, Károly Gy. Hugó, dr. Koltai Virgil, 
*Kogutowicz Manó, dr. László Mihály, Mauritz Rezső, dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, dr. Pruzsinszky János, *Pugin Leó, Rados Ignácz, dr. Reichenhaller 
Kálmán, Reif Jakab, dr. Riedl Frigyes, Stern Ábrahám, Szemethv Béla, 
Torkos László, Tyrnauer Károly, Vasvári Benő, *Virkler Endre, *Závodszky 
Adolf, dr. Zeitiger Vilmos.

4 irtot: Bacherné-Goldzieher Ilona, Décsei Janka, Egan Lujza, Halász 
Gyula, Kovács János, Lederer Ábrahám, dr. Simonyi Zsigmond, Szabó József.

R é s z l e t e t  f i z e t t e k :  *Fest Imre még 6 irtot, *Kemény Ferencz 
még 2 frt 80 krt, Lintner Lajos 1 irtot, Szilasi Mór 2 irtot, *Tomor Ferencz 
még 6 irtot.

B) V i d é k i  t a g o k :  Arnhold Nándor, Ábrái Lajos, Babare Adél, 
Bajay Armand, Balassa József, Balázsi József, Belányi Tivadar (II. felét), 
Benő János (I. felét), Besse Dávid, Bitter Illés, Bóbita Endre, Chovancsák 
Dániel, Csapó Antonin, Csokonay Zsigmond, Demeter Dénes, Dergáts Sándor. 
Dénes Ferencz, Doroghi Ignácz, Eiekes Károly, Fankovich Sándor, Fábry 
János, dr. Ferenczy Alajos, Fludorovics Zsigmond, dr. Gärtner Henrik, Gébé 
János, dr. Geréb József, Gobi Ödön, Görög Gyula, Halász László, Halmi 
László, Haraszthy Gyula, Hehelein Károly, Herchl János, dr. Héjjas Imre, 
Hikl József, Hlatky József, Hlatky Miklós, Horostsák Gyula, dr. Horváth

* =  II. felét.
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Balázs, Horváth József (Újvidék), Jancsó Géza (II. felét), Inczédv Karácson Márton, 
Kartner Gyula, Kassai Nándor, Katona Mihály, dr. Kárpáti Károly, Kis Lajos, 
dr. Kelemen Károly, Kosztka György, Kovalszkv Lajos. Krantz Béla, Krüger 
Viktor, dr. Losonczi Lajos. Lukácsi György, Magdics Gáspár, Marcsek Andor, 
Markusovszky Sándor, dr. Márki Sándor, dr. Mártonfi Lajos, Medreczky István, 
dr. Mitrovics Gyula, Mozog István, Möszl Gusztáv, Nagy József. Novák Antal, 
Palczer Ernó', dr Popescu Emílián, Pólya Ferencz. Pszotka Ferencz. Pusibrk 
Vazul, Rubner Adolf, Ruby Miroszlav (még 2.50). Schröder Károly, Schneider 
Mátyás. Simon Béla (még 1.30), dr. Simonyi Zsigmond, dr. Stöbr Antal. 
Szabó Lajos. dr. Szekeres Kálmán, Szentkirályi Zsigmond, Széky István, 
Szőke Adolf, Szölgyény Ferencz. Szörényi József. Szűcs Lajos. Tani! Iván, 
Tapody Tamás, Terner Adolf. Teschler György, Thoma Teréz, Tordai György. 
Wiedermann Károly, Zacbár Gusztáv, Zalai Mihály, Zierer Géza, Zorkóczv 
Samu, Zsoldos Benő.

1895/96-ra: Fludorovics Zsigmond (3.30), Kogutowicz Manó (5 frt), 
Medreczky István (I. felét), Mozog István, Ruby Miroszláv (1.50).

E l ő f i z e t t e k :
1892/93-ra és 1893/94-re : budapesti II. kér. főgymnasium, budapesti

II. kér tanítónőképző.
1894/95-re : budapesti II. kér. főgymnasium, budapesti II. kér. tanító

képző'. budapesti V. kér. főreáliskola, budapesti VI. kér. főreáliskola, buda
pesti VII. kér. főgymnasium, Csehély Adolf, csurgói ref. főgymnasium, Deme 
Károly (I. felét), Dörre Tivadar, kaposvári áll. lőgymnasium. karczagi ev. 
ref. gymnasium, kecskeméti ref. főgymnasium, kézdivásárhelyi r. kath. 
gymnasium, kismártoni áll. polg. iskola. Klamarik Dezső, kolozsvári ev. ref. 
collegium (I. felét), kőszegi benczés gymnasium, losonczi áll. főgymnasium, 
lőcsei kir. főgymnasium. lőcsei áll. fels. leányiskola, marosvásárhelyi róm. 
kath. gymnasium, marosvásárhelyi ref. collegium, m.-szigeti r. kath, gymna
sium. nagybecskereki községi főgymnasium, nagykanizsai r. kath. főgymna
sium, nagykanizsai középkereskedelmi iskola, nagykikindai gymnasium, 
ókanizsai polg. iskola, oraviczabányai polg. iskola, paksi polg. iskola, pri- 
vigyei kath. gymnasium, rimaszombti egyes. prot. főgymnasium, Robitsek 
Zsigmond, selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium. siklósi polg. iskola (II. 
felét), soproni áll. főreáliskola, szabadkai főgymnasium, szakolczai kir. kath. 
gymnasium, szarvasi főgymnasium. szatmári ev. ref gymnasium szentesi 
városi főgymnasium, székely-udvarhelyi kath. főgymnasium, székely-udvar
helyi ref. collegium, szilágy-somlyói r. k. püspöki gymnasium, tordai unit. 
iskola, trencséni áll. fels. leányiskola, váczi kath. főgymnasium, verseczi áll. 
főreáliskola, zilahi ev. ref. collegium, zombori áll. főgymnasium.

189ő/96-ra: beszterczei polg. iskola, dévai áll. főreáliskola, podolini 
r. k. gymnasium, rózsahegyi kath. főgymnasium, stklósi polg. iskola (I. felét).

Budapest, 1895. április 1-én.
Müller József, egyesületi pénztáros.

(V. kér. áll. fó'reáliskola.)

Tartalom: A latin nyelvtanítás kérdéséhez. Kovács Dánieltől — Pár szó a 
tornaversenyek rendezéséhez. Morvay Győzőtől. — Pótlás «a görög 
tanfolyam» czímű czikkemhez. Spitkó Lajostól. — Egyesületi élet. — 
Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik 1895. évi január hó 10-től 
április 1-ig tagdíjat fizettek.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. A le x a ild e r B er ilá t  Y. kér. állami föreáliskola.

E „Közlöny“ márczius 24-iki számában Kardos Albert collega 
úr oly kérdést vetett fel, melyről helyesen mondja, hogy kartársai 
nem fogják figyelmen kívül hagyni. De vájjon osztozni fognak-e néze
teiben és különösen helyeselni fogják-e azt a hangot, melyen a „hús- 
vagdalékról“, értsd: a tanári pályán megőszült férfiakról beszél, az 
más kérdés. Különben nem csodálkozom, hogy a t. collega úr a 
kolbászok híres városában épen erre a hasonlatra bukkant. Tudom, 
hogy az ő állításainak is vannak hívei, hogy mind azok a fiatal toll- 
forgató óriások, kik oly lázas irodalmi munkásságot fejtenek ki, hogy 
némelykor igazán jó  volna a pulsusukat megtapogatni, mindazok a 
■törekvők, kik pályatársaiknak minden áron „elébe vágni“ óhajtanak, 
az ő zászlója körül fognak csoportosulni. De tudom azt is, hogy van 
közöttünk, hála Istennek, még igen sok „tehetséges, képzett és buzgó“ 
tanár, a ki azért idősebb kartársát nermaiézi J e  olympusi magaslatá
ról, nem tekinti haladásának akadályául, a ki a korban nemcsak 
„az olcsó időnek hasztalan sokát“, hanem a munkának és tapasztalás
nak halmazát is látja és a rengeteg tudomány mellett még nem felej
tette el tisztelni a kort. Ezeknek álláspontját a felvetett kérdésben 
akarom röviden és minden polémia nélkül, egészen tárgyilagosan ki
fejteni, annál is inkább, mert félő, hogy minden egyes előléptetésnél 
egy-egy elfelejtett törekvő tanárnak a kifakadásával fogunk találkozni, 
a ki még a nevek meghurczolásától sem riad vissza. Nekünk ugyanis 
‘épen az a körülmény szolgáltat okot igen komoly aggodalomra, hogy 
a kormány a magasabb fizetési osztályba való kinevezést nemcsak a 
•szigorú anciennitás sorrendjétől, hanem az érdemtől is függővé teszi. 
Ez kétféle értelemben vehető : positiv és negativ értelemben. Positiv 
•értelemben annyit tesz, hogy azok, kik oly érdemeket szereztek, 
melyeket a kormány különösen jutalmazandóknak tart, touron kívül 
ás előléphetnek a magasabb fizetési osztályba. Negativ értelemben
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pedig annyit tesz, hogy azok, kik bármi mulasztás folytán az elő
léptetésre nem 'érdemesek, akkor is, mikor a rangsor szerint rájuk 
kerülne a sor, az alsóbb fizetési osztályban visszatarthatok. Vegyük 
már most mind a két esetet vizsgálat alá és vonjuk le annak minden 
consequential.

A mi először az érdemet illeti, szívesen elismerjük, bogy a 
tanárok is szerezhetnek olyanokat. Senkisem olyan elfogult közülünk, 
hogy be ne ismerné, miszerint bizony nagy különbség van a tanárok 
között. Vannak jó és jobb, de sajnos, rossz tanárok is. Nincs a 
szellemi munkásságnak oly tere, melyen inkább érvényesülne az 
egyéniség, mint az ok ta tás; de épen azért sehol sem oly nehéz az 
érdem megítélésére biztos objectiv mértéket találni, mint e téren. 
A paedagogia nemcsak tudomány, hanem művészet is, és erre okvet
lenül szükséges a rátermettség. Ki merné tagadni, hogy egyforma 
tudományos képzettség és teljesen egyforma lelkiismeretes eljárás 
mellett is a tanórában kifejtett munka és annak eredménye nagyon 
különböző leh e t; de épen azért ki merne ítéletet mondani, mikor 
tudja, hogy ez az eredmény számtalan imponderabilis, impalpabilis, 
incommensurabilis tényezőtől függ ? Maradnak tehát a megítélésre 
csak a külső, hogy úgy mondjam, szolgálati tényezők: a szorgalom, 
a pontosság, a lelkiismeretes kötelesség-teljesítés, no meg az utasítá
sok-, szabályzatok-, rendeleteknek szigorú betartása. Ámde ezeknek a 
külső tényezőknek teljes mértékben való érvényesítése, azt hiszem, 
nem tekinthető külön érdemnek, annyira nem, hogy ezeknek hiánya, 
vagy mulasztása a fegyelmi eljárásnak képezheti alapját.

Az iskolában végzett munkának, mint érdemnek a megbírálására 
hiányzik tehát először is a biztos mérték, másodszor pedig és az első' 
okból természetszerűen folyólag a szükséges objectivitás a hivatott 
bírálók részéről. Bármennyire is lássék személyesnek ez a pont, tény
leg nem az. Azért bátran és tartózkodás nélkül szólhatunk róla. Mert 
itt nem arról van szó, hogy az igazgató, ki első sorban hivatalos-, 
bírálója a tanári működésnek, személyes rokon- vagy ellenszenvvel 
viseltetik az egyik vagy másik tanár iránt — bár emberi dolog, és 
bizony előfordulhat — , hanem arról, hogy ez az igazgató is csak a 
maga egyéniségéhez mérheti a tanár egyéniségét és ennek a subjectiv 
mértéknek az lesz a következménye, hogy pl. a fegyelmezésben az; 
egyik az enyheséget, a másik a szigorúságot fogja hibának tartani p 
a módszerben az egyik szellemtelen dressirozásnak fogja declarálni 
azt, a mit a másik kiváló eredménynek tüntet fe l; a tananyag fel
dolgozásában az egyik szerint sokat követel a tanár és túlterheli a 
tanulót, a másik szerint meg keveset követel és nem emeli a tárgyat 
a kellő niveaura stb. stb. Hiszen még azt a körülményt is, hogy 
némelyik tanárt szeretik tanítványai, némelyiket meg nem, szintén 
kétféleképen lehet magyarázni. Mi következik mind abból? Az, hogy 
a tanárra is, de még a tanulóra és az egész oktatásügyre is sokkal
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jobb és üdvösebb, ha az iskolában végzett munkát nem tekintik
versenytérnek, a melyen külön é rd e m e k e t---- előléptetést, anyagi
előnyöket -— lehet szerezni. Nem akarok az erkölcs-prédikácziók 
hangjába esni, de sok fiatal törekvő tanárt arra kellene figyelmeztetni, 
hogy minden tanári testület egy-egy zenekart képez, melynek harmó
niája visszhangzik a gyermek lelkében, és vétkes és veszedelmes dolog 
ezt a harmóniát megzavarni az által, hogy az egyik hangszer a másik
nak félébe vágu. Ha mindenki egyéniségének teljes odaadásával, leg
jobb tehetsége és meggyőződése szerint teljesíti kötelességét, csak az 
az egy körülmény adhatja meg a szükséges megnyugvást, keltheti 
bennünk a biztonság érzetét, hogy mindenki a maga idejében eléri 
az úgy is szűkén mért haladásnak egyes fokozatait. De ha megfosz
tanak bennünket attól a tudattól, hogy ez a fizetésrendezés nekünk 
is szól, nemcsak a strébereknek, ha illuzóriussá teszik a tanárság 
nagy zöme számára a magasabb fizetési osztályt az által, hogy vagy 
budapesti fiatal tanárokat léptetnek elő, a helyett hogy — a mi 
úgyis elodázhatatlan —  drágasági pótlékot adnának a fővárosiaknak ; 
vagy ha az előléptetést —  mint a t. szerkesztő úr igen helyesen meg
jegyzi — compensatiónak használják egyéb veszteségek pótlására; 
vagy végre ha az iskolai munkásságon kívül eső és tőle egészen független 
társadalmi és irodalmi érdemeknek jutalmazására használják, persze 
csak olyanoknál, kiknek elég protectiójuk van, vagy a kik elég han
gosan tudják ez érdemeiket világgá kürtö ln i: akkor fog csak igazán 
beállni az a ,,pusztító rombolás a tanárok szolgálati működésében és 
erkölcsi világában“, a mit Kardos úr az anciennit ás szigorú és követ
kezetes alkalmazásának tulajdonít. Mert sokkal nagyobb baj ám, ha 
a tanárság három negyedrésze elveszti kedvét és bizodalmát, mint ha 
egy negyedrésze csak ifjú i hevét és türelmetlenségét kénytelen egy 
kicsit fékezni. A mi pedig azokat az elemeket illeti, „melyek csak 
refugiumnak tekintették az iskolát, melyeket a legkülönbözőbb pályák
ról terelt a véletlen a tanárságra és ott csak a törvény elnézése 
tarto tt meg: ezek — eltekintve attól, hogy a 70-es években, mikor 
a reáliskolákat nyolcz osztályra kiegészítették, igen nagy szükség volt 
rájuk — különösen a 60 as évek elején, mikor a német középiskolát 
egyszerre magyarosítani kellett, elismerésre méltó és valóban hazafias 
szolgálatot tettek a magyar culturának és nem érdemelték meg ezt 
a megemlékezést, annál kevésbbé, mert úgyis már kihaló félben van
nak és nem sokáig fogják már útját állni mások előléptetésének. 
Hogy pedig ezután is ilyen elemek ne juthassanak a középiskolába, 
arról gondoskodjék 1. a tanárképzés reformja, 2. a tanárvizsgáló 
bizottság, 3. a kormány, a mely kinevezi a tanárokat és 4. — last 
not least —  az előléptetéseknél követett szigorú anciennitás, hogy 
mindenki azzal a megnyugvással léphessen erre a pályára, hogy el is 
éri azt, a mivel bíztatják. Vannak azonban K. úr szerint „tudatlan 
és hanyag kartársaink11 is, „a kik tanári hivatásuknak csak nagyjából

39*
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felelnek megu. Nos ezekről is fogunk szólani, mikor a kérdésnek fen
tebb említett negativ, oldalát fogjuk tárgyalni.

E szerint a tanár minősítésénél irodalmi munkásság és egyéb 
társadalmi érdemek nem is jöhetnének tekintetbe ? A meddig a tanári 
fizetésről, a tanár anyagi helyzetéről van szó, addig határozottan nem. 
Ez az én nézetem. Ez nem képezheti semmiféle megalkuvás tárgyát 
Nem mondom, hogy javították fizetésünket; egyelőre csak kilátásba 
helyezték annak fokozatos emelkedését. Talán azért, hogy most nyakra- 
főre írjunk könyveket, vagy álljunk be journalistáknak, vagy nem 
tudom miféle más érdemeket szerezzünk ? Én mindig azt hittem, hogy 
azért akarják felemelni a fizetésünket, mert végre is belátták, hogy 
a régi fizetéssel nem lehet tisztességesen megélni, családot fentartani, 
gyermekeket nevelni. Keservesen csalódtak, kedves kartársaim, a kik 
velem együtt ebben a véleményben voltak! Mert ime, Kardos úr most 
felvilágosít bennünket az iránt, hogy mi, kik egész munkaerőnket az 
iskolának szenteljük és az éjféli lámpa mellett is csak —  gyakorla
tokat javítunk, tovább nyomoroghatunk, nekünk nagyobb fizetés nem 
dukál; az csak olyan tanároknak való, kik -— ,,külföldön is gyara
pították ismereteiket stb.“. Csak egyet vagyok bátor K. úrtól egész 
szerénységgel kérdezni. Ha a tanárokat kivették volna a fizetési osztályok
ból, és teljesítették volna azt a kívánságunkat, hogy a korpótlékokat 
200 írtra emeljék, akkor mi módon és miféle érdemek által vághatott 
volna valaki elébe az idősebb kartársaknak ? És úgy tudom, hogy a 
tanáregyesület által ily értelemben felterjesztett kérvény ellen annak 
idején még a fiatal tudós és író és más egyéb érdemekben gazdag 
professoroknak sem volt kifogásuk; pedig akkor is csak az olcsó 
időnek hasztalan soka hozta volna meg válogatás nélkül minden tanár 
számára a nagyobb fizetést, valamint most is a korpótlékok száma 
100— 500 frtnyi különbséget tesz fiatal és idősebb tanár között, a 
nélkül, hogy ezt eddigelé valaki irigyelte volna. Most pedig, hogy 
teljesen bizonytalan, de minden esetre sokkal hosszabb időhöz kötöt
ték a haladást, ezt is irígylik tőlünk és ki akarnak belőle szorítani. 
Ily felfogással szemben csak ismételhetem, hogy ha ezzel a törvény
nyel csakugyan javítani akarták a tanár anyagi helyzetét, ezt csak 
az anciennitás szigorú betartásával érhetik e l ; máskülönben ez az új 
törvény csak újabb és annál keservesebb csalódás lesz különösen a 
vidéki tanárok nagy része számára.

Ámde miképen jutalmazzák hát mégis a K. úr által említett és 
minden esetre fontos érdemeket ?

Először is azon kezdem, hogy ilyen érdemeket csakis az iskolán 
kívül eső munkásság által lehet szerezni. Ez a munkásság pedig lehet 
háromféle; paedagogiai, tudományos és társadalmi. Kezdjük az utolsó
nál. A társadalmi munkásság neve alá sok mindenféle foglalható ; de 
ha a tényleges állapotot veszszük figyelembe, azt tapasztaljuk, hogy 
a tanárok tekintélyes része vagy hirlapírással foglalkozik vagy a külön
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böző culturalis egyesületekben érvényesíti tehetségét és munkaerejét. 
Mind a két téren tagadhatatlanul fontos szolgálatokat tehet a tanár 
a közügynek és kiváló érdemeket is szerezhet. De mind a két eset
heti nem a közoktatási ministeriumnak a feladata, ezeket az érdeme
ket külön megjutalmazni. Az anyagi jutalmat és az erkölcsi elismerést 
bőven szolgáltatják azok a tényezők, melyeknek szolgálatában fáradozik 
a tanár. Legfeljebb azt követelheti a maga hatóságától, és ez nagyon 
méltányos követelés, hogy szűkkeblű réndeletek által ebben a munkás
ságában ne korlátozza. Megengedem, hogy épen e téren előfordulhat, 
hogy szereplése a tanárt ellentétbe hozza tanári hivatásával. De az is 
csak az egyéniségtől függ és nem általánosítható. Erre nézve pedig 
elég ha a tanügyi hatóság akkor, a mikor, és annál, a kinél elő
fordul, esetről-esetre tiltólag közbe lép, és nem szükséges prohibitiv 
rendszabályokat alkotni. A társadalmi működésre tehát a közoktatási 
ministerium csak szabad tért adjon, ez elég ; de azért valakit tanári 
minőségében soron kívül előléptetni, nem helyes és nem igazságos.

A  tudományos munkásság minden körülmények között a leg
nagyobb elismerésre méltó. A magyar tudományos irodalom még nem 
nélkülözheti a középiskolai tanárok közreműködését és még nincs 
abban a helyzetben, hogy bármily szerény és csekély adalékot is 
kicsinyelhetne vagy mellőzhetne. Épen azért a tanügyi kormánynak is 
kötelessége a tanárok ebbeli munkásságát minden lehető módon támo
gatni és még rendkívüli eszközökkel is előmozdítani. A könyvtárak, 
levéltárak, museumok és egyéb gyűjtemények hozzáférhetővé tételéről 
már e lapokban egy alkalommal elmondottam nézetemet és azt nem 
akarom ismételni. Tanulmányi vagy utazási stipendiumokra is minden 
évben felvett a kormány egy bizonyos összeget a budgetjébe; sőt azt 
sem lehet mondani, hogy ez összeg nagyon szűkén van kimérve. De 
ahhoz igen is sok szó fér, hogy miképen használják fel. Ha olyan 
embereket, kik alapos tanulmányok által arravalóságukat már be
igazolták, küldenek ki, hogy tovább kutatva egy bizonyos szakmában 
maradandó értékűt producáljanak, az helyes és elismerésre méltó. 
Ámde, ha minden esztendőben egy pár fiatal embert kiküldenek 
pl. Párisba, hogy tanuljanak francziául és azután még azt se kérdezik 
tőlük, hogy csakugyan megtanulták-e : az már, az én nézetem 
szerint olyan kiadás, melyet sokkal hasznosabb dologra lehet for
dítani. Épen úgy áll a dolog a legújabban szervezett görögországi, 
egyiptomi és más expeditiókkal, a melyekkel csak némely tanár 
képesítésének hiányosságát vélik toldozhatni. Nem látom be, hogy 
az ilyen stipendiumok vagy szabadságolások miért szóljanak mindig a 
külföldre. Talán azért, hogy saját kiváló érdemének hirdethesse némely 
fiatal tanár, hogy a kormány költségén külföldön is gyarapította 
ismereteit? Hát itthon már nincs mit keresnünk ? Meg vagyok győződve, 
hogy hazánk határain belül még akad elég tenni valója a geographus 
historicus, zoologus, botanicus vagy geológusnak, de még a nyelvész-
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nek is. És akárhány középiskolai tanár van, a ki a magyar tudományos 
irodalomnak nagybecsű szolgálatot tehetne, ha alkalma volna bejárni egy 
bizonyos vidéket és ezt kitűzött czélja szerint tanulmányozni. Ha a 
magas ministerium a görög expeditiora fordított körülbelül 8000 frt 
költséget csak tíz ilyen szünidei stipendiumra felhasználja, minden 
esetre nagyobb szolgálatot tesz vala, nemcsak a magyar tudománynak, 
de a tanügynek is, és az újabb időben igen helyesen és elég' erélyesen 
hangoztatott nemzeti szellemre is több haszon háromlott volna belőle. 
De a középiskolai tanárok tudományos muukássága a mi sanyarú 
irodalmi viszonyaink között az erkölcsi támogatásra is nagyon rászorul 
még. Hosszú évek szorgalmas és kitartó munkájának érett gyümölcse 
hever nem egy vidéki középiskolai tanár fiókjában nemcsak nonum 
in annum, hanem mindörökre, mert nem akad kiadója és a szegény 
tanárnak nincs annyi pénze, hogy a kinyomatás költségét maga födözze. 
Ha az ilyen vidéki professor bizalommal fordulhatna a ministeriumhoz, 
hogy ez erkölcsi támogatásával, jóakaró ajánlatával egy hivatott bíráló 
fórumhoz juttassa müvét, e bírálat alapján vagy maga a kormány 
vagy az akadémia vagy valamely kiadó mégis csak vállalkoznék a 
kiadására. A vidéki tanárok tudományos mukássága megérdemli a 
kormány jóakaró figyelmét, valamint erkölcsi és anyagi támogatását, 
miáltal mindazok, kik sokszor nehéz körülmények között nagy anyagi 
áldozatokkal is szolgálnak a magyar tudománynak, eléggé meg volnának 
jutalmazva, a nélkül, hogy az anciennitás sorrendjét meg kellene 
zavarni.

A harmadik a paedagogiai működés Ez bár kívül esik a tan
órában kifejtett munkán, mégis a legszorosabb összefüggésben van 
vele és teljesen az oktatásnak szolgálatában áll. De ezt is két csoportra 
kell osztanunk: az egyik a didacticai, a másik az administrativ. A 
didacticai munkásság alatt értem azt, a mely az oktatást elősegíti 
minél alkmasabb és tökéletesebb tan- és szemléltető eszközök szerkeszt 
lése és előállítása által. Növény- vagy állat-praeparatumok, jegecz- 
minták és hálózatok, physikai vagy chemiai kísérletek vagy műszerek, 
térképek, történeti képgyűjtemények, rajzminták stb. ép úgy ide 
tartoznak mint a jó tan- és olvasókönyv. Az ilyenek által a tanügy
itek tett szolgálat már azért is nagyon értékes, mert a középiskolai 
oktatásnak módszerét általában tisztázza és előbbre viszi. Az adminis
trativ munkásság alatt értem azt, mely a középiskola szervezetével, 
történetével, igazgatásával, mindennapi praxisával, a törvények, rende
letek, utasítások és tantervekkel foglalkozik. Különösen e téren még 
sok hézagot kell pótolnunk. Egyes részletekben, bizonyos specialis 
kérdésekben sokan sokat tettek már. Klamarik, Kármán, Fináczy, 
Csákó, Kemény, Dortsák igen értékes gyűjteményeket, adatokat és 
tanulmányokat szolgáltattak; de még rengeteg a tenni való. Ezen 
közvetlenül az iskola és tanügy szolgálatában álló munkásság által 
szerzett érdemeket meg kell jutalm azni; de nem az anciennitási sor-
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rend felbontása által, hanem azáltal, hogy a ministerium már csak 
a tanügy érdekében is az igazgatói és főigazgatói előléptetéseknél első 
sorban ezeket veszi figyelembe. Sőt még két irányban tágítani lehetne 
az előléptetés szűk körét, t. i. a tanfelügyelőségre és a középponti 
szolgálatra. Mind a két irányban történtek egyes, próbák és azt 
hiszem, annyira sikerültek, hogy bátran lehet ezentúl nagyobb mérték
ben és rendszeresen alkalmazni; ...........

Ezekben összefoglaltuk mind ama fontos kérdéseket, melyek 
fölmerülnek, ha az érdemet positiv értelemben veszszük, és mindegyik- 
síéi azt találtuk, hogy miatta az anciennitási sorrendet nemcsak nem 
kell, de nem is szabad megzavarni.

Nézzük már most negatív értelemben. A tanügyi kormánynak 
nemcsak élvitázhatatlan joga, de komoly kötelessége is a szolgálat 
pontos teljesítése fölött szigorúan őrködni, minden hanyagságot, hibát 
vagy mulasztást erélyesen megtorolni; és egyéb fegyelmi eszközök 
mellett most már az új törvény értelmében' azt is használhatja, hogy 
a rászolgáló tanárt az anciennitási sorrendben praetereálja. De ha már 
eddig a szolgálati pragmatica hiányát sajnosán éreztük, ezentúl ez á 
hiány még sokkal érezhetőbb lesz. Az új törvénynek ily értelemben 
való végrehajtása ugyanis érzékeny anyagi büntetéssel fenyegeti, azokat, 
kik sokszor a legjobb hiszemben fognak talán olyasmit tenni, a miért 
később minden kihallgatás, a védelem minden lehetősége nélkül súlyos 
pénzbírságra és erkölcsi megszégyenítésre ítélik. E tekintetben tehát, 
áz új törvény okvetlen szükséges kiegészítő része a szolgálati 
pragmatika.

I tt  megállók. Félek, hogy e kérdés fejtegetésével oly útvesztőbe 
kerülnék, melyben maga a tanáregyesület is már tizenöt éy. óta 
bolyong és nem tudja megtalálni a kijárót.

Azért száz szónak is egy a vége és pedig: ,
1. A tanári fizetést azért javították, m erk az eddigi fizetés 

csekélynek bizonyult, és e javítás minden tanárnak kell, hogy szól
jon. Ez pedig csak a szigorú anciennitás elve mellett lehetséges.

2.. Minden érdem megkövetelheti a maga jutalmát, de meg is 
találhatja azon a téren, a melyen ázt szerzik, a nélkül, hogy é miatt 
az anciennitást meg kellene zavarni.

3. Ha egy tanárt a sorrendben praetereálnak, akkor az egész 
ország előtt pellengérre állítják. Ezt pedig komoly ok és alapos ítélet 
nélkül az egész tanárság erkölcsi reputatiója érdekében tenni nem 
szabad.

(Lőcse.) Dr. Batter Simon.

• : "



A LATIN NYELVTANÍTÁS KÉRDÉSÉHEZ.

(Folytatás.)

Az egyes igenevek tárgyalására nézve következő általános észre
vételeim vannak:

1. Az Accus, c. Infinit, szerkezet ismertetésénél grammatikáink 
általában ezt a fogalmat adják: „Használja a latin nyelv az acc. c. 
infinit, mondatszerkezetet olyan alanyi és tárgyi mellékmondatokban, 
melyek egy verbum dicendi, declarandi vagy sentienditöl függenek“ . 
Sőt egy igen-igen elterjedt nyelvtanban ilyen definitiót olvashatunk : 
Az acc. c. inf. olyan szerkezet, melyben a magyar hogy kötőszó elmarad, 
az alany az accusativusba s az ige az infmitivusba kerül“.

Minthogy ez utóbbi definitiót, csak mint igazi curjosumot emlí
tettem, az alábbiakban az előbbi nézettel foglalkozom, mely gramma
tikáink általános felfogása.

Nem fogadhatom el, hogy az acc. c. inf. szerkezet mellék- 
mondatokban fordul elő a latin nyelvben; s minthogy az én felfogásomnak 
teljesen megfelel a már említett Ziemer-Gillhausen-féle iskolai gramma
tikában kifejezett nézet, szószerint idézem az idevonatkozó passust. 
Az említett Grammatika második rész 85-ik lapján ez olvasható: 
,.Der Acc. c. inf. ist kein Satz, sondern nur ein zum regierenden 
Verbum gehöriger Satztheil, aus dieser Natur des Acc. c. inf. folgt 
mit Nothvvendigkeit, dass innerhalb dieser Construction im Lateinischen 
kein Comma steht.“ Ha tehát az Acc. c. inf. nem mondat, nem is 
lehet, mint mondatot ismertetni, hanem annak kell felüntetni a mi, 
t, i. mondatrésznek. Az idézett nyelvtan az Acc. c. inf. ismertetését 
így eszközli: „Die Verba des Sagens, der geistigen Wahrnehmung 
und des Willens haben einen Objekts-Accusativ bei sich. Wurde dieser 
Verbindung eine prädikative Bestimmung in der Accussativ zunächst 
immer als Objekt noch gefühlt und musste daher bei der Verwandlung 
des Satzes ins Passivum als Subjektswort in den Nominativ tre ten“, 
(nom. c, inf.) E meghatározásban a latin nyelv sajátsága van felmutatva 
s ha ezt a növendék megértette, tapasztalni fogja, hogy anyanyelvében 
nem talál megfelelő sajátságot, keresni fogja a helyes formát s a  
gyakorlat reá veszi, hogy ezt a latin nyelvi sajátságot a magyar nyelv
ben egy hogy kötőszóval bevezetett mellékmondattal adja vissza,

2. A gerundium tárgyalása igazán botrányos nyelvtanainkban. 
A szerzők belevegyítik a tárgyalásba a vele semmi sajátságban nem 
egyező gerundivumot, sőt az infinitivus is belekerül a tárgyalásba, 
mint Pilatus a credóba.

Nem is igen szólnak a szerzők a gerundium fogalmáról, lázas 
sietséggel tárgyalják a gerundiumnak gerundivummá való átalakításának 
kedvelt themáját. Bemutatják párhuzamosan a gerundium s gerundivum 
alakjait s hogy a gerundium hiányzó esete a sorban kitöltetlenül ne 
maradjon, a nominativust az infinitivussal töltik ki. Ettől fogva vegyesen
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beszélnek gerundiumról, gerundium ról s infmitivusról s adnak egy 
mixtumot, mely csak arra nem való, hogy a növendék okos legyen 
belőle.

Ez a hátrányos tárgyalás, sajnos, kivétel nélküli az összes 
grammatikákban, melyeket megnézhettem. Egyetlen nyelvtant találtam, 
melyben külön fejezet van szánva a gerundiumnak magának ; de itt 
is van szó a gerundiumnak gerundivummá alakulásáról, de már csak 
jegyzetben.

Nézetem szerint vagy van gerundium, vagy nincs. Mivel pedig 
van, fogalma is van, mely minden más fogalomtól különbözik s így 
külön, önálló tárgyalásra vár. Ez önálló tárgyalást kérem én a jövő 
grammatikáktól s a tárgyalás vezessen a gerundium latinnyelvi saját
ságának megismertetésére s ekkor nem lesz szükség a gerundivummá 
való átalakításról beszélni, mert ez a latinban sohasem fordul e lő ; 
mert ott, a hol a latin nyelv sajátsága szerint gerundium kell, gerun
diumot használtak a latin írók s ezt nem változtatták át gerundivummá, 
hanem gerundivumot használtak ott, a hol a nyelv természete nem 
tűrte volna a gerundiumot.

Ez alakok helyes magyar fordítására kevés gyakorlás után reá 
lehet vezetni a legegyszerűbb tanulót is.

3. A supinum tárgyalásánál csak annyi tűnt fel, hogy az u vég- 
zetü alakot, mint ablativust tárgyalják a szerzők, de zárjelbe teszik, 
hogy inkább dativus. Hogy melyik a kettő közül, erre nézve most 
nem mondok határozott véleményt, bizonyos, hogy nagyon nehéz az 
eldöntése; de én azt hiszem, hogy sokkal jobb volna ezt bevallani 
s azt mondani, hogy némely esetben mint ablativus, másszor mint 
dativus fogandó fel. Különösnek tűnik fel a zárjel közt levő meg
jegyzés, mert ha inkább dativus, mért nem dativusnak tanítjuk ?

4. A participiumok tárgyalása hiányos, mert a gerundivumról 
nincs szó, mint participiumról. Hosszadalmas, mert elaprózott s a 
felosztás inkább a magyar nyelvre való fordítás tekintetéből van keresz
tül víve.

Rövid és világos áttekinthetőséget nyújtanának a nyelvtanok, ha 
a participiumokat, mint melléknévi igeneveket úgy mutatnák be, hogy 
utalnának a tulajdonképeni melléknevek sajátságára s ekkor világos 
volna, miképen kerülnek ezek egy névvel jelzői viszonyba ? Igei 
sajátságukat könnyen megértené a növendék nehány példából, melyek
ből reá lehetne mutatni, hogy ezek a velők viszonyban levő főnevet 
bizonyos működési körben állítják elő, mely működés egy más cselekvés
hez viszonyítva vagy egyidejű, vagy elő, vagy utóidejü.

A helyes fordítást ez alapfogalom birtokában nehézség nélkül 
vinné véghez a növendék s átlátná, hogy ezek a participiumok sem 
mondatok, hanem mondatrészek, melyeket sokszor lehet a magyarban 
megfelelő igenévvel vagy igéből származtatott főnévvel fordítni s 
mikor nem lehet a mellékmondatot csinálunk belőle.
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Épen ilyen alapon ismertetendő az abi. absolutus is;, mely semmi
ben sem különbözik mondattaniiag a participium conjunctumtól. Az 
abl. absol. sem mondat, hanem mondatrész s az accus, c. inf. szerke
zettel összehasonlítva, értelmes világításba lehet állítni. . Gyakorlati 
fordítása nem sok időt igényel s mivel igen gyakori nyelvhasználat, a 
leggyengébb tanuló is helyesen fordítja.

Nyelvtanaink iránya legyen tehát jövőben a latin nyelv saját
ságainak megismertetésére törekvő; ezzel összefügg az induetiv mód
szernek, a mennyire lehet keresztülvitele. A latin példák, helyes magyar 
fordítása is legyen meg a grammatikákban, hogy ebből is tanulja meg 
a növendék a  két nyelv sajátságait megkülönböztetni. Legyenek a 
grammatikák rendszeresek s az aprólékos részletezéssel, a jegyzetek 
felhalmozásával ne akadályozzák az áttekinthetőséget, de viszont 
válaszszák el a nem egymáshoz tartozó dolgokat s ne hagyjanak semmit 
tárgyalatlanul s mindennek tiszta, érthető fogalmát nyújtsák; végre 
lássunk már egyszer édes magyar nyelvünkön írt latin nyelvtant, mert 
ha ezekhez a, kellékeküez hozzájárul a nyelvtanok külső csinos for
mája is, akkor lesznek a nyelvtanok a tanár igazi segítségére az 
oktatásban, mert szívesen veszi kezébe a tanuló s örömest olvassa, 
tanulja. J

И .

A fentebbiekben szólottám a tankönyvekről, most szólok a 
tanítókról. Tudom, hogy kényes kérdést érintek, de bátran teszem ezt, 
mert czélom nem a tanító erkölcsi jellemzése, hanem inkább a külső 
körülmények vizsgálása, melyek között a tanító ismeretét- közli a 
tanítványokkal s melyeket általánosan a tanító módszerének nevezünk.

A mód, a melylyel a tanító az ismereteket közli tanítványaival, 
épen olyan fontosságú, mint a tanító erköcsi egyénisége s így meg
érdemli a megfigyelést.

Legnagyobb része a tanítóknak, a tanításban egy átvett, hogy 
ne mondjam átöröklött módot, követ. Már tanulói pályája alatt tanárai
nak egyikét követendő például választotta ki, előszeretettel utánozta 
annak mozdulatait, beszédmodorát, szokásait s elsajátította a tanítás
ban követelt modorát is. Midőn a tanításra elszólítják, ezt a modort 
viszi: az iskolába és ha némileg módosul is, de alapjában állandónak 
ez a modor marad meg. Ez a körülmény még nem volna hiba ; de 
hiba az, hogy mindenki a maga módját tartja egyedül czélra vezető
nek, annyival inkább, mert nincs alkalma más módokkal közelebbről 
megismerkedni. Már pedig különféle módok különböző eredményekre 
is vezetnek.

Mikor az iskolai évek befejezése után a különböző tanintézetek 
Értesítőit kezünkbe veszszük, mohó kíváncsisággal kutatjuk, hogy 
ugyanazon tanítási körben egyik-másik kartársunk milyen eredményt 
ért el ? A szűkszavú tudósításokból többnyire csak az elvégzett tan
anyag terjedelmére kapunk választ s ezen válaszok a legnagyobb
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szélsőségek között váltakoznak. Egyiknél meglepő nagy a terjedelem, 
másiknál épen olyan meglepő csekély. Vájjon most mái' melyiknek volt 
eredményesebb a tanítása? Vagy piéltán aggódhat-e az a tanító, a ki 
az általa kimutatott csekély terjedelmű anyag mellett látja a másiktól 
elvégeztetett temérdek anyagról a beszámolást ? Aggódva kutatja az 
okokat, de aggodalmaira nem kap választ, mert a módot, mely ama 
fényes eredményt létrehozta, nem tudja megismerni, kitalálni.

Némelyik tanító megteszi, hogy egy^egy prograinmértekezésben 
beszámol módszeréről. Erre nézve én gyakorlati tanítással foglalkozó 
társaimtól azt kérdem, van-e olyan előre megállapított módszer, melyet 
minden pontjában keresztül vihet a gyakorlatban ? Vagy valóban úgy 
vitte-e keresztül módszerét a gyakorlatban, a mint Írásba foglalta? 
Látom a tagadólag intő fejeket. Mert kell megállapított módszernek 
lenni, de ez a módszer külső és belső körülmények miatt tetemesen 
változik a gyakorlatban s szerencse, ha főirányban keresztül vihető, 
igen sokszor arról kell lemondanunk, a mit elméletileg a legjobban 
czélravezetőnek tartottunk. Hányszor megtörténik, hogy szépen kidol
gozzuk egy egy óra anyagát s tanítás módját s a csengetéskor vesz- 
szük észre, hogy mindent dolgoztunk, csak azt nem, a mit terveztünk.

Az írott értekezésből tehát mindössze a főiráuyelveket vehetjük 
készpénz gyanánt; de épen nem ismerjük meg ez elvek gyakorlati 
kivitelét, nem ismerhetjük meg társunkat tanítványai között.

A jövő iskolai oktatásnak tehát egyik feladatául kellene kitűzni, 
hogy a tanítók egymást tanítványaik között ismerjék meg.

Nézetem szerint ez a czél az iskolák látogatásával volna el
érhető. Minden tanár látogasson meg évenként egy vagy két- közép
iskolát s töltsön el ott 3— 4 napot. Látogassa meg kartársát az iskolá
ban s ismerje meg tanítványai között. Minthogy e látogatás czélja 
egyedül az ismeretszerzés s nem az illető tanár felügyelete vagy 
tanításának az elbírálása, remélem, hogy nagyobb sikerű lenne ez a 
látogatás, mint a főigazgatók látogatása, mely alkalommal a főigazgatók 
octroyált tanácscsal látják el a tanárokat. E látogatás nem hozná 
kényelmetlen helyzetbe az illető látogatást elfogadó tanárt, a ki nem 
erőlködnek szokott rendszerén, modorán változtatni, mert ő maga is 
erezné e látogatás természetes szükségességet s előnyét. Hiszen a jó 
igyekezetű mesterember is meglátogatja lehetőleg a többi műhelyeket, 
hogy ügyességét öregbítse s új eszközökkel ismerkedjék m eg; mért 
ne használnék e módot, ha arról van szó, hogy oktatásunk ügyének 
használunk vele.

Azt mondhatja valaki, hogy a különböző módszerek megismeré
sére ott vannak a tanárképző intézetek.

Előre kimondom, hogy, sajnos, ezek az intézetek nem felelnek 
meg most ennek a czéluak. A budapesti tanárképzővel kapcsolatosan 
fennáll a gyakorló gymnasium. Hogy itt mi módon viszik keresztül 
a gyakorlati képzést, nem tudom, mert alkalmam nem volt megtudni,
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de ha a czélnak megfelelően történik is a kivitel, ennek az áldásá
ban alig egy pár tanárjelölt részesül évenként. A kolozsvári tanár
képző mellett gyakorló iskola nincs. Az eljárás, melylyel a gyakorlati 
órákat vezetik, czélra nem vezet. Mert azzal az eljárással, a melyben 
nekem is részem volt, tudósokat esetleg lehet képezni vagy a tudo
mányos kutatás módjába be lehet vezetni a jelöltet, de gyakorlati 
tanításra rávezetni nem lehet.

Úgy kell átalakítni a tanárképzőket, hogy itt ne tudományos 
előadásokat tartson a jelölt, hanem a tanítás módját sajátítsa el. 
Ekkor felel meg igazán a czélnak ez az intézmény s ekkor nemcsak 
azok fogják látogatni, a kik mint, ösztöndíjat élvezők, erre kötelezve 
vannak; hanem mindenki, a kinek komoly czélja jövőre az oktatás 
szolgálatába állani.

Ezek után összegezve kimondhatom, hogy a jövő latin nyelvtanítás 
sikerét várom a tankönyvek mostani irányának megváltoztatásán kívül 
a tanárképző intézetek czélszeríí szervezésétől, és az ismeretszerző hos
pitálás rendszeresítésétől, mely a különböző módszerek közvetlen meg
ismerésére vezet.

Szívesen veszem, ha más helyesebb módokat jelöl meg a tanítás 
sikerére nézve; ezeket én az ügy érdekében és azért hoztam fel, hogy 
kartársaim figyelmét ez irányban is felhívjam.

(Sz.-Udvarhely.) Kovács Dániel.

V E G Y E S E K .
Betöltendő középiskolai igazgatói állások. Egész sorát az igazgatói 

állásoknak kell a kormánynak legközelebb betölteni. Zalaegerszegen és Makón 
a folyó évi szeptemberben új gymnasiumok nyílnak meg, mindeniknél kell 
egy igazgató. A budapesti V III. kér. új gymnasium igazgatói állása szintén 
betöltendő. Véglegesen betöltendő a főreáliskolává fejlesztendő egri reál
iskola s az állam által átvett szamosújvári főgymnasium igazgató állása. 
A szakolczai gymnasium igazgatója legközelebb nyugdíjba megy s állása 
szintén megürül. Összesen tehát hat igazgatói állásra lesz legközelebb elő
léptetés.

Mi adja meg a tanárságnak a társadalmi tekintélyt. Balogh Péter fel
olvasása, melyet eddig csak kivonatos tudósítás útján ismertethettünk 
olvasóinkkal, a hozzánk érkezett visszhangokból is ítélve, széles körökben 
keltett érdeklődést. Sokat vitatkoznak arról, vájjon igazán baj-e a tanár
ságra nézve, hogy többnyire szegénysorsú családokból származik. A legtöbben 
Klamarik nézetén vannak, hogy ez legyen a mi büszkeségünk, s hogy a fel
törekvő, regeneráló erő ép a szegény osztálynál van meg. Vannak, a kik 
Klamarik felszólalásának egy részét (512. 1.) «Pénzzel ezt nem lehet meg
csinálni» félreértették s úgy magyarázzák, hogy a tanári fizetésre vonat
kozik. Nyilván nem erre vonatkozik, mert hiszen mindjárt a következő pont
ban pártolja az anyagi javadalmazás javítását. Klamarik ott a gyűlésen 
körülbelül ezeket mondotta: Nem a jobb osztályokból való származás, örök
lött czím, vagyon adhat a tanárságnak társadalmi tekintélyt; itt egészen 
más tényezők döntenek mai nap; csak szellemi ereje, tudása, munkássága
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szerezhetik meg a tanárnak a kellő tiszteletet, azt a positiót a társadalmi 
életben, melyre aspirál; de ép azért, hogy munkáját kitünően végezhesse, 
hogy tudományának, hivatásának élhessen, hogy szellemi erejének frisseségét 
megóvhassa, hogy kenyérgondok ne zaklassák, mellékkereset túlságosan 
életerejét és munkakedvét ne fogyaszsza, kell neki jobb fizetést adni. Nem 
tartjuk szükségesnek, hogy Klamarikot bizonyos támadások ellen megvédel
mezzük, se Klamarik nem szorult reá, se ezek a támadások nem olyanok, 
hogy komolyan lehetne venni. De minthogy a mi olvasóink közt is akad
hatnak, a kik az említett szavakat félreértik, szükségesnek tartoltuk a tudósí
tás e mondatának értelmét félreérthetetlenül állapítani meg.

Ministeri köszönet. A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
dr. Jedlik Ányos nyug. egyetemi tanárnak azon áldozatkészségéért, melylyel 
a győri kath. főgymnasiumnál természettudományi pályatételek jutalmazására 
100 frros alapítványt tett, elismerő köszönetét nyilvánította, — Jakobs Ottokár 
kassa-hámori lakosnak azon áldozatkészségéért, melylyel a kassai állami 
főreáliskola igazgatósága által rendezendő tanulmányi kirándulás czéljaira 
100 frtot adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.

Iskolaszolgai kinevezés. Lázár György rozsnyói lakos a rozsnyói kath. 
főgymnasiumhoz rendes iskolaszolgává.

A makói új gymnasium mégis csak megnyílik az őszszel. Csakhogy 
egyelőre a város költségére mert az államsegély az idei budget-törvényben 
nincs benn. Mint értesülünk, egyszerre három osztály fog megnyílni s a 
tanári székek a ministerium hozzájárulásával fognak betöltetni.

A csurgói ref. főgymnasium új épületének rég húzódó ügye ismét heves 
vitára adott alkalmat. A kormány tudvalevőleg 60.000 frtot ad hozzá s eddig 
már ki is utalványozta az összegnek kétharmadát. A föntartóság pedig di
cséretes meggondolással eldöntötte a huzavonát s megtette az intézkedéseket, 
hogy a saját telkén még e nyáron megkezdessék az építés. A város atyáinak 
azonban nem tetszik a terv s memorandomot nyújtottak be ellene a köz
oktatási ministerhez. Ebből aztán hírlapi polémia is támadt.

Biztató jel. A székelyudvarhelyi ref. főgymnasium államsegélye ügyé
ben szintén létrejött a megállapodás. Az előleges szerződés szerint az iskola 
évi szükséglete 41.000 frt s ebből az állam 16.000 frtot ad. A szerződés 
egyik pontját pedig talán biztató jelnek vehetik maguk az állami tanárok 
is. Mert itt is, mint Sopronban történt, ki van kötve, hogy a tanároknak 
kétharmadrésze nyolczad osztályú fizetést kapjon. Még pedig 13 tanár közül 
négyen 1600 frtot, négyen 1400 frtot és öten 1200 frtot. A lakásbér 260 frt, 
a  quinquennium 100 frt.

A tornatanárok játéktanfolyamát június 16—22. között tartják meg. A 
<Tornanügy» szerint fölvételre számíthat 40 állami tanár, kik egyenként előre 
50 frt költség-födözetben részesülnek. A mennyiben fönti szám állami tanárok
kal nem telik meg, úgy saját költségükön felekezetiek is vehetnek részt. Az 
elméleti előadások közül kettőt dr. Szigetvári Iván, kettőt dr. Ottó József 
középiskolai és egyet dr. Bollinger egyetemi tanár tart meg. A játékok közül 
az I. tanfolyambeliekből elmaradnak azok, melyek meghonosításra egyelőre 
nem számíthatnak, ellenben a hazaiakból egy-kettővel többet vesznek fel.

A felekezeti tanárok fizetése ügyében Ez alatt a czím alatt a «Debre- 
czeni Prot. Lap» a következő kis czikkecskét közli. «A máramaros-szigeti 
tanári kör indítványára a vallás- és közoktatásügyi ministerhez felterjesztést 
intézett az országos középiskolai tanáregyesület választmánya, a melyben kéri
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a közoktatásügyi kormányt, hogy a felekezeti iskolákkal újonnan kötendő 
vagy esetleg megújítandó segélyezési szerződésekben a tanárok fizetését az 
állami tanárok fizetésének mértéke és rendszere szerint állapítsa, illetőleg 
állapíttassa meg. A felekezeti tanárok ügyének az országos tanáregyesület 
által való ilyen felkarolását, a melyről különben most nem első ízben tesz 
tanúságot az orsz. középiskolai tanáregyesület, annyival inkább hálásan fogad
hatják ref. gymnasiumaink tanárai, mert általában szólva, a mi iskoláink 
fentartó testületéiben, talán épen azért, mert tősgyökeres magyar elemekből 
állanak, különösen megvan a magyar társadalomnak az a jellemvonása, a 
mely. ha nem is a közművelődés érdekei iránt való érzéketlenségben, de a 
culturalis igényekkel szemben mindig a lehetőleg szűk mérték alkalmazásá
ban áll. Ily körülmények közt középiskoláink fejlődésének szempontjából ilyen 
fellépéseivel üdvös feladatot teljesít a középiskolai tanáregyesület, a melynek 
kötelékébe nemcsak az országos középiskolai mozgalmak figyelemmel kisérése 
és azokra való befolyás nyerése szempontjából, hanem saját jól felfogott 
érdekökből is tömegesen be kellene lépni középiskolai tanárainknak.»

Millenniumi történet. Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő 
г A  Magyar Nemzet története» czímű tíz kötetes nagy munkának (millenniumi 
kiadás) első kötete immár befejezést nyert. Az első kötet utolsó füzeteit 
szétküldték s már az első kötet önállóan, gyönyörű piros díszkötésben 
minden hazai könyvkereskedőnél kapható, a kik pedig füzetekben szerezték 
meg a kötetet, a magyaros motívumokban díszlekedő bekötési táblákat most 
már szintén megkaphatják. Az első kötet a 19., 20. és 21. füzetekkel nyer 
befejezést. Az előfizetők most már tájékozást nyerhetnek az első kötet után. 
mily rendkívüli becses, nagyszabású történelmi munka birtokába jutnak, 
melyben a legkimerítőbben, a legnagyobb alapossággal, remek nyelven van 
megírva a magyar nemzet ezeréves múltja. Minden más forrást egészen 
feleslegessé tesz ez a munka, mely a történelmi tudomány legújabb vívmányai 
nyomán készült, a legkiválóbb szakférfiak közreműködésével. Sőt minden 
egyes korszak megírására azok a jeles történetíróink vállalkoztak, a kiknek 
ez spcialitásukat képezi. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon remek 
kötésre figyelmeztetni olvasóinkat, melyet az Athenaeum a Millenniumi Tör
ténethez a magyar stílű díszítések mesterével Hollós Károly tanárral készít
tetett ; még pedig oly gazdag aranyozással, hogy a legmagasabb i gényeket 
is kielégíti. Erről a kötésről, melynek előlapja egy Vágó Pál által megrajzolt 
ősmagyar lovas alakot ábrázol egy székely kapuba állítva, elmondhatjuk, 
hogy a díszt a tartóssággal szerencsésen egyesíti. Az egész táblán a mély 
préselések következtében a kopás teljesen ki van zárva, és nem mondunk 
sokat azzal, hogy e könyvet unokáink is sértetlen állapotban fogják forgat
hatni. A félbőr-tábla külön is kapható ; ára 1 frt 40 kr. Az első kötet ára 
az említétt remek díszkötésben 8 frt.

Figyelmeztetés. Azon t. tagokat, kik a tagdíjat még nem küldötték be, 
figyelmeztetem, hogy a jövő hó elején az eddig be nem küldött tagdíjakat 
postamegbízás útján fogom bekérni. A tagdíjbeszedés ezen módja azonban a 
t. tagok számára költségesebb, mint a postautalványnyal való beküldés, mint
hogy az alapszabályok értelmében a postamegbizás költségei a t. tagokat 
terhelik. Kérem tehát a t. tagokat, szíveskedjenek a tagdíjakat még e hó 
folyama alatt beküldeni. Müller József, egyes, pénztáros.

Tartalom : Kor és érdem. Dr. Bauer Simontól, — A latin nyelvtanítás kér
déséhez. Kovács Dánieltől — Vegyesek. — Figyelmeztetés. — Hirdetések.
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A tankönyv m eghatározások alkalmából sz iv es figyelem be a já n lv a : 
S t a m p f e l  K á r o l y  k i a d á s a  P o z s o n y b a n .

Mélyen tisztelt tanár úr!
Van szerencsém szives figyelmébe ajánlani Pirchala Imre gymn. igaz

gatónak kiadásomban megjelent latin nyelvi tankönyveit. Hogy e tankönyvek 
mily tetszésre találtak mindjárt megjelenésükkor, azt eléggé mutatja az a 
körülmény,' hogy a latin nyelvtanból és olvasókönyvből rövid két év alatt a 
harmadik kiadás vált szükségessé. Mint kiadó nem kíméltem semmit, hogy 
e könyveket a lehető legcsinosabban kiállítsam. — E könyvek a következők :

LA T IN  N Y E L V T A N
gymnasiumok számára.

Harmadik kiadás. Ára fűzve 90 kr. kötve 1 frt 20 kr. Harmadik kiadás.
A második kiadást a nm. min. engedélyezte 16669/1894. sz. a.

LA TIN  O L V A S Ó  É S  GYAKORLÓKÖNYV
a gymnasiumok alsóbb osztályai számára.

Második kiadás. Ára fűzve I frt, kötve I frt 20 kr. Második kiadás.
A második kiadást a nm. min. engedélyezte 60012/1894. sz. a.

R E R U M  R O M A N A R U M  L I B E R
Latin Olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya számára. Régiségtan! 

függelékkel és szótárral.
Ára fűzve 80 kr. kötve I frt.

A nm. min. gymnasiumok számára engedélyezte 53170/1893. sz. a.

LA T IN  G YAKORLÓKÖNYV.
A g y m n a s i u m  III. és IV. o s z t á l y a  s z á m á r a .

Ára fűzve 60 kr. kötve 80 kr.
A nm. min. gymnasiumok számára engedélyezte 53170/1893. sz. a. 

Ugyancsak kiadásomban megjelent:
L A T IN  S T Í L U S G Y A K O R L A T O K

a gymnasiumok felsőbb osztályai számára.
Szerkesztették: Czerny Károly és Dávid István.

I. rész. Az V. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.
II. rész. A VI. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.

III. vész. A VII. és VIII. osztály számára. Ára fűzve 1 frt 20 kr.
A nagymélt. vallás és közokt. ministerium által engedélyezett tankönyv.

Mutatványpéldányokat szívesen küldök bevezetés czéljából. Azon t 
tanár uraknak, kik tankönyveimet már elfogadták az iskolában, minden új 
kiadásból példányt küldök, ha erre felszólítanak.

Kiváló tisztelettel
Stampfel Károly.

könyvkiadó, Pozsonyban .



TANKÖNYYIRODALMI ÚJDONSÁGOK.
Dr. Hadics Ferenc/, M agyar olvasókönyv 

I.,* I I , I II .
Dr. Halász lguúcz, Magyar nyelv tan  I.* II.
Imre Sándor — I)r. Balassa J ., M agyar 

nyelvtan.
Dr. Négyesy László, S tilisztika I.*
Dr. Négyesy László, Szerkesztéstan.*
Dr. Katona Lajos, Német nyelvtan.
Kemény Ferencz, Ném et olv. és nyelvtan.
Kemény F., Rendszeres ném et nyelvtan.
Schiller, M ária S tuart. M agyarázta :

Dr. Heinrich Gusztáv.
Heb el, Schatzkästlein. M agyarázta B artosF . 

(Mindketten német írók  tára.)
Dr. Schack Béla, Ném et-m agyar, m agyar

német szótár.
Hofer Károly — Theisz Gyula, Franczia-m a- 

gyar, m agyar-franczia szótár.
Dr. Csengery J ., Latin olvasó és gyakorló.
Dr, Csengery J ., Latin alak-’ és m ondattan.

Dávid István, R övid latin  nyelvtan.
Curtius Ábel, Görög nyelvtan. R övidített 

k iadás. Á tdolgozta D r .  P o z d e r  K á r o ly .
Cicero válogato tt levelei. Kiadja D r .  C se n 

g e r y  J á n o s .*  (Bibliotheca Scriptorum  ed. 
T h e w r e w k  E m i l . )

Király Pál, M agyarország oknyomozó tört.
Körösi Albin, Földrajz a gyinnasium ok I.* és 

II. oszt. sz ám ára .
Hornischck H., Rajzoló geom etria I.,* 11.
Eberling József — Dr. Kopp Lajos, Számtan 

a középiskolák alsó oszt. szám ára.
Dr. Веке Manó— Kudos lgnácz, Mértan az 

V.—VIII. oszt. számára.
Dr. Szterényi Hugó, Növénytan a közép

iskolák felső oszt. számára.
Dr. Heller Ágost, Term észettan a közép

iskolák felső oszt. számára.
Dedek Cresccnz, ka th . egyháztörténet a kö

zépiskolák felső oszt. számára.

A *-gal je lö lt tankönyvek részben m ár megjelentek, részben a legrövidebb idő 
a la tt kerülnek ki sajtó alól. A többi sajtó a la tt vagy előkészületben.

Földrajzi ta n s z e r e k :
Guebler F. — Dr. Cherven Flóris, M agyarország hegy és vízrajzi nagy fali térképe.

— — „ politikai „ „
— A usztria-M agyarország hegy- és v ízrajzi nagy fali térképe.
— — n politikai „ „ „
— — Európa hegy- és vízrajzi „ „ „
— — „ politikai
— — Ázsia nagy fali térképe.
— — Afrika „ „ „
— — Amerika „ „
— — Ausztrália „ „ „
— — Föld öt részének nagy fali térképe Mercator szerint.

E  fali térképek tisztán  iskolai czélból készültek és alakra nézve m ajdnem  k é t
szer oly nagyok, m int a je lenleg  forgalom ban lévő m agyar szövegű fali térképek.

Tiszteletpéldányokkal a jövő tanévben tankönyvül való alkalmazás ozéljából szívesen
szolgál a kiadóhivatal:

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
es. és kir. udvari könyvkereskedése

B u d a p e s t e n ,  A n d r á s s y - ú t  21. s z á m .

HORNYANbZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. k é r. E rz sé b e t-k ö rú t 9—11. AleXílllderBerilát v. kér. á llam i fö reá lisk o la .

A TANÁRHIÁNY OKAI.

. . . „Azért ha látjátok, hogy múlnak az évek és nincs remé
nyetek állást kapni, tanácslom, menjetek az országútra levett kalappal; 
ez az egyetlen rangfokozat, mely megmaradt számotokra.“ Rövid tíz 
év előtt a Zöldsziget egyik sarcastikus írójával sokan ugyanezt taná
csolhatták volna az állás nélküli végzett philosophosuknak is minálunk. 
Nagyon kevesen, vagy tán senki sem hihette a nyolczvanas évek első 
felében, hogy alig egy tizeddel később minden cserjét, bozótot meg
cserkészünk, hogy a hajdani bőség hulladékait (?) elhagyatottságukból 
felverjük égető szükségleteink kielégítése végett.

Pedig ma úgy állunk.
A tanárhiány évről-évre sötétebben veti föl árnyékát, a viszo

nyok ellenben mit sem, vagy sajnos, keveset javulnak, melyek ez újabb 
tanügyi betegségnek okozói. A középiskolákra szóló pályázatok egyike 
pályázók hiánya miatt meddő marad, másika úgy lesz kielégítve, hogy 
előnyösebb ígérettel a szomszédos intézettől vonjuk el a szükséges 
tanerőt.

De megtörténik most már az is, hogy az évek előtt állítólagos 
fogyatkozásai miatt nyugdíjazott tanférfiút most, tehát évek múltán, 
mikor a tanári foglalkozást, a bölcselkedő tudományt végkép ellökte 
magától, a tanárhiány miatt ismét tanári szolgálatra kényszerítjük.

A hatvanas évek eme közművelődési baja a közelebbi években 
gyors léptekkel fog fejlődni, mikor az 1864. év és a következő idők 
tanárai jól megérdemelt nyugdíjaztatásukat kérik, nem is számítva 
azon hézagok betöltését, miket a 30 évi szolgálat lefolyása előtt 
maga az enyészet okoz, bár évről-évre ez is sűrűbben üti réseit a 
tanügy munkásai sorában, míg a hézagpótló fiatal nemzedék folyton 
ritkulóbb sorokban vonul annak a tudományos foglalkozásnak sorompói 
elé, melynek tanári pálya a neve. De, ha e kétségtelenül ritkuló 
sorokkal a régi szükségleteket esetleg még fedezhetnők is, képtelenek 
vagyunk és a következő tíz évre képtelenek leszünk azt a tanár-

40Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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keresletet fedezni, mit a középiskolák újabbi rohamos keletkezése 
okozott és a jövőben fog okozni.

E helyzetnek bárminő nevet akarunk adni, végeredményben 
mindenkép beteges közművelődési symptomának kell neveznünk, mely
nek okai a múltban gyökereznek és még ma szünőfélben levőknek 
alig mondhatók. Az uralkodó érzékenykedések közepette e dolgokról 
s különösen azok okairól nyilt őszinteséggel beszélni kényes és két
séges kísérlet. De a létező bajokon sem szépítés, sem hallgatás, hanem 
csakis a baj okainak teljes felderítése által lehet segíteni.

A mai és a későbbi évekre kiható tanárhiánynak két főoka van, 
az egyiket külsőnek vagy társadalmi oknak, a másikat belsőnek vagy 
administrativ oknak nevezhetjük.

*

A tanárhiány társadalmi okairól természetszerűleg és okadatoltan 
csak az esetben beszélhetünk, ha teljes tudatában vagyunk annak, 
hogy a társadalmi élet középpontja egy bizonyos értékmeghatározó 
érzés, melyet gyakorlati nyilvánulásaiban társadalmi értékbecslésnek 
nevezünk. A társadalom eme lelki nyilvánulása tulajdonkép az önfen- 
tartás tényezőinek közvetlen becslése, a miben nyilvánuló ítéletei 
egészen más természetűek s igen sokszor nem oly tiszták, mint az 
ismerő tehetség logikai ítéletei. De akár magán vagy nyilvános, akár 
társadalmi vagy állami életben bárminő ítéletet értékbecslés előz 
meg, melynek iránya és mértéke mindig attól függ, hogy a dolog, 
egyén, testület vagy intézmény mekkora közvetlenséggel képes érvé
nyesülni azon fentartás tényezői között. A ki, vagy a mi közvetleneb
bül érvényesül, azé az elsőség.

A tanférfiú munkája parányok egymásutánjából áll, eredményei
ben a pillanatnyi közvetlenség hiányával. Munkája nem áll oly közvetet
ten összefüggésben a közönség anyagi érdekeivel, mint az ügyvéd és 
mérnöké, orvosé, törvénykezési vagy más hivatalnok munkája. Ezek
nek ügybuzgalmát, szakértelmét, jóindulatát a társadalom ép úgy, 
mint az egyén közvetlen összefüggésben találja egyéni, családi, tár
sadalmi előnyeivel és anyagi existentiájával, ellenben a tanférfiú mun
káját oly nagy időtartam után méltányolhatná a közönség, a mikorra 
nemcsak ily, előtte aprólékos, de világeseményeket is el szokott 
feledni.

Munkája után tehát a társadalom a tanférfiút, illetőleg a tanügyi 
pályát kellőleg nem becsülheti.

A társadalom másik, mondhatni első mozgató ereje a vagyoni 
érvényesülés. Bármily nagy szellemi haladás közepette úgy az egyén 
mint a társadalom a vagyongyűjtést találja az élet első követelményé
nek. Ezen általános meggyőződés alól, daczára idealismusának, még a 
tanférfiú sem vonhatja ki magát, mert lépten-nyomom arról győződik 
meg, hogy vagyon nélkül nincs pihenő idő. S a nélkül nem szerezhet 
tudományt.
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A tanférfiú fizetéséből nemcsak vagyont nem gyűjthet, de aligha 
nagyítok azon kijelentéssel, hogy nincs az országnak 10°/0 tanférfia, 
kik tisztán fizetésükből rangbeli tisztességükhöz illőleg megélhetnének; 
mert normalis fizetésök csekélységén kívül az eddigi fizetésjavítások 
is mindig akkor következtek be, mikor a drágasági viszonyok és a 
megélhetés újabb feltételei a megejtett fizetésemelés mértékét jelen
tékenyen meghaladták.

A tanférfiúnak vagyont gyűjteni egyátalán nincs alkalma. Puritán 
moralis foglalkozása üzleti speculatiókba bocsátkozni nem engedi. De 
az ily üzletekbe való bocsátkozást a valóban hozzá illő, de mai 
viszonyaink között ama tragikomikus helyzete is minden oldalról 
t i l t ja : hogy neki kell hirdetni mindazokat az emberileg tiszta erkölcsi 
igazságokat, melyeket a többiek meg nem tartanak.

Akárhány tanférfiúnak van akkora intelligentiája mint egy megye 
főispánjának, számbeli fizetése pedig fölér egy főszolgabíróéval. Ezek 
után a társadalom bizonyos analógiák után elvárná, hogy a tanár azt az 
élésmódot és társadalmi viselkedést tanúsítsa, melyet az anyagi jobblét 
a szolgabironak, az állatorvosnak, vagy. pénzügyőri biztosnak meg
enged. A tanár azonban, ha nem akar tönkre menni, vagy vissza
vonul az őt megillető, de az egyenes fizetésből nem fedezhető társa
dalmi élettől, vagy oly körbe, terelődik, mely sem intelligentiájának, 
sem rangbeli tisztességének meg nem felel.

Ha ezek után valaki anyagi regressus teréül a tanférfiúnak az 
irodalmat jelölné ki, erre egyedüli megjegyzésünk lenne, hogy e téren, 
a kik eddig vállalkoztak, legnagyobb részük nemcsak nem szerzett, 
hanem inkább ráfizetett.

Anyagi előnyei után tehát a társadalom a tanférfiút, illetőleg a 
tanügyi pályát kellőleg nem becsülheti,

A társadalom értékbecslő nyilvánulásainak mindig voltak, lesz
nek és ma is vannak bizonyos kiválasztott kategóriái, melyek iránt 
bármi körülmények között a többinél jobban lelkesült, E kategóriák, 
jobban mondva foglalkozásnemek iránt nyilvánuló érzelmei nem szület
tek sem magával az egyénnel, sem a társadalommal, hanem a mint 
azok hosszabb időkön át a mindennapi életben az önfentartás terén 
intensivebben és extensivebben érvényesültek, inductiv úton azon 
mértékben emelkedett értéke azoknak a foglalkozásnemeknek az egyén 
és a nagy többség előtt.

Nem elméleti, sem kicsinyes felfogás, hanem száraz valóság, 
hogy társadalmi életünkben a tanügyi foglalkozás nem áll magasan. 
A juridikai, a megyei és más közigazgatási foglalkozások, az orvos, 
a mérnök, a pénzügy, állatorvos, a pénzügyőri biztos foglalkozása a 
társadalomban közvetetlenebb, sokszor csillogóbb, külső rangban és 
anyagiakban nagyobb reményekre jogosító kilátással kecsegtetnek a leg
több tanügyi foglalkozásnál. Ez elvont, szükkörü s művelője minél jobban 
belemélyed, annál inkább jő ellentétbe környezete szükségleteivel és

40*



556

a külvilág ítélkezésével. Egy-két úgynevezett eltévelyedettet leszámítva, 
nem is látjuk soraikban a vagyon és a születés előkelőségeit, mi a 
nagy tömeg előtt akként tűnik föl, mintha ez a foglalkozás-nem a 
társadalom bizonyos rétege számára önfentartási eszközül a hatalmasok 
kegyelméből lett volna erigálva.

Ily körülmények között a szülő, mikor gyermeke jövője fölött 
határoz és a mikor a serdült ifjú középiskolai tanulmányainak végez
tével pályát választ, a közfelfogás hatása alatt sok más egyébre, csak 
tanügyi foglalkozásra képtelen magát elszánni.

A foglalkozás előkelősége után tehát a társadalom a tanférfiút, 
illetőleg a tanügyi pályát kellőleg nem becsülheti.

*

Ha a tanárhiány belső okait meg akarjuk érteni, néhány szóval 
meg kell emlékeznünk arról, hogy a tanári pálya mikor és mi módon 
indult fejlődésnek Magyarországon.

Alig mondok azzal nagy időt, 30 év előtt nálunk a jogi tudo
mányok kivételével, minden többi . és így a bölcseleti tudományok 
szegényes állapotban voltak. Az a néhány magyar tanférfiú, kik elő
adásaik kiválósága vagy irodalmi munkásságuk által hírnévre tettek 
szert, képzettségüket a zárda falai között vagy külföldön nyerték. De 
kevesen lévén, minden culturalis állást be nem tölthettek. A további 
szükséglet a félvégzett medikusok, jogászok, munkanélküli mérnök
jelöltek, kilépett kispapok, néptanítók, városi pictorok, a photogra- 
phusokból szedi a cultur-apostolokat, de ezek sem voltak oly fölös 
számban, hogy köztük válogatni lehetett volna.

Ily körülmények között lesz boldogult br. Eötvös József cultus- 
ministerré. Idegen, zilált és elhagyatott terrenum jutott birtokába. 
Se traditio, se terv, se törvény nem esett kezébe, melynek alapján 
a magyar közművelődést tovább fejleszthette volna. Idegen szellemű 
actiók inventaríumát vette át. A magyar cultura éredében neki terem
tenie kellett. Örök hálára kötelezőleg teremtett is. Rövid idő alatt az 
egyetem bölcsészeti facultását életképessé teszi, miközben buzdító szavai, 
culturalis czikkei, parlamenti beszédei és intézkedései által oly lelke- 
sültséget ébreszt az ország örege és fiataljában, hogy 70-ben már egy 
szervezett és hivatásszerű tudományos facultást és százakra menő 
magyar tanuló ifjúságot látunk a pesti philosophiai karon. Ekkor esik 
meg, hogy boldognak érzi magát az értelmes magyar középosztály, 
hogy gyermeke a tanári pályára adja magát, hogy gyermeke oly 
küzdelem harczosává szegődik, mely a lánglelkü szellemi vezér meg
nyilatkozása szerint Magyarország, a magyar cultura és a magyar 
államiság reconstrualó harcza. Az ő szelleme volt újabb időben a 
magyar cultura megteremtő ereje. A sok üdvös dolog között már ő 
tervezte a magyar tanárképző intézményt, a kilencz osztályú franczia 
lycée-ket és ő alatta lett s maradt lelkesült tényezője a magyar 
culturának a néptanító, daczára annak, hogy még a 70-ki ország
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gyűlésen is legmelegebb elismerése mellett legnagyobb sajnálatára a 
néptanítók fizetésének felemelésébe, az ország anyagi helyzetének súlyos 
voltára való tekintetből nem egyezhetik. De ugyanakkor meleg rokon- 
szenvvel és mély érzéssel jelenti ki, hogy az ország pénzügyeinek 
jobbra fordultával ő lesz az első, ki a néptanítók jobb javadalmazását 
a Házban első helyen fogja kérni.

E korban megdicsőültnek érzi magát minden működő és leendő 
tanférfi, a társadalom pedig nemzeti jellegének és műveltségének meg
teremtőit, fentartóit és tovább fejlesztőit tekinti bennök.

E korban uralkodó szellem hatása alatt a társadalom a tan- 
férfiút, illetőleg a tanügyi pályát kezdi becsülni.

De Eötvös szellemével a magyar culturvilágból hosszabb időre 
kihal a lánglélek, a puritán jellem és az a fanatizálásig lelkesíteni 
tudó szellem, mely az egyeseket, mint az egészet magával ragadja, az 
ideákért lelkesülni tanít, az ideák hirdetői és képviselő iránt elisme
résre, tiszteletre készt.

Utódai közül különösen Trefort, kormányzása kezdetén, ha nem 
is emelte a tanári foglalkozás méltóságát, nem is ártott neki. Minis- 
terkedését megelőző foglalkozási köre a közoktatásitól annyira idegen 
volt, hogy évekre volt szüksége, míg a folyó ügyek menetét, cultur 
szükségleteinket, és azok tényezőit nagyjából megismerhette. Ez idő 
alatt a tanügy férfia még mindig Eötvös szelleméből meríthette lelkesült- 
ségét és a társadalom is azon emlékek hatása alatt becsülhette a 
foglalkozás méltóságát. De a mint Trefort az egyéni complicatióból 
bontakozni, s bár sokszor homályos szemüvegen látni kezd, a reform 
porondjára áll maga és haderejével készületlen állapotban. Az ő 
lelke tele volt reform-ideákkal, tanácsadói tele voltak külföldi szak
lapokban olvasott, a külföld számára írt kiviteli módozatokkal, de a 
magunk helyzetét egész teljében egyik fél sem ismerte. Külföldről 
importált volt az idea, idegen a kiviteli módozat, s az általuk nem 
ismert tanárvilágra egy csomó egymásnak sokszor ellentmondó rende
lettel, melyet minden kerületben másként magyaráznak, kiadják a 
parancsot azok érvényesítésére, az úgynevezett reformra. Ily előz
mények után természetesen semmi sem sikerült úgy, mert nem sikerül
hetett, a mi az ő szenvedélyességét és akaratosságát kielégíthette volna. 
A tanácsadók, tervkovácsolók egymásután kegyvesztettekké lettek és 
e nagy zavarban néha oly tanügyi dugárusok nyertek pillanatra első 
szerepeket, kiket úgy megelőzőleg mint utólag mély tanügyi homály 
vett körül.

Trefort a folytonos sikertelenséget és a rohamosan fejlődő 
bonyadalmat sem a maga, sem környezete, sem az általános készület- 
lenségnek, hanem egyedül a tanárvilág silányságának tulajdonította, 
a mely hite az utóbbiakkal szemben néha oly kifakadásokra és ren
deletekre készteti, a minők sok másra tán igen, de a tanári foglal
kozás iránt való tisztelet, az idealismus, a tantestülelek és tanári
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egyedek önérzetének emelésére semmikép sem szolgálhattak. Ekkor 
válik népszerűségénél fogva mintegy hivatalos rendszerré, hogy az 
elöljáró tanférfiú is a sikertelenség megokolásában folyton az alanta- 
sabbat ülteti a vádlottak padjára, minek hatása alatt az egyes tan
testületek maguk között megbomolnak, vádlók és vádlottak csoportjára 
oszolnak, a mely állapot több tekintetben oly corrumpált szellemet 
honosít meg, a minőt öntudatosan creálni a magyar cultura és a tanári 
foglalkozás legelkeseredettebb ellensége a legcsábítóbb jutalmazás mel
lett képtelen lett volna. A mi azonban a hibás rendszernek könnyű 
szerrel sikerült.

Az előszoba janicsárjai lépnek előtérbe és jutnak elsőrangú 
szerepekhez, kik mérges és alávaló besugásokkal fertőztetek meg a 
nagy urak füleit és oly emberek elbuktatásával emelkednek, kik 
sokkal többet érnek náluknál. A másik rész, mely többre tartja a 
szegénységet és;mellőzést szabad gondolkozás és fenkölt jellem mel
lett, mint az aranyozott lánczokat és nemtelen tolakodást, a kik 
szabad gondolkozású férfiak módjára becsületes meggyőződésüknek 
mindenkor bátrak kifejezést adni: vagy félre vonulnak vagy elnyo- 
matának.

A tanár e korban a törvény hatályán kívül van helyezve. 
Nincsenek tételes törvényeink, erkölcsszellemi minősítése, családi 
existentiája egy ember jó vagy rossz akaratától függ, kiben fölfelé 
feltétlenül megbíznak, de a ki lefelé felelősséggel nem tartozik.

A jog és kötelem fogalmi köre kerületenként, intézetenként 
és esetekként különbözőleg van értelmezve. Különben akkor jogokról 
beszélni vakmerőség volt, mikor még a kötelmek is, se kezdetükben, se 
végződésükben meghatározva nem voltak, hanem a vezető egyén tudása, 
önkénye vagy boszúérzete állapította meg a titkos comitivában, hogy 
a tanár mily mulasztást, kihágást vagy felsőbb sértést követett el.

Ez időben a tanár s családja a vándorczigányokhoz liasonlólag 
az ország egyik végéről a másikra vándorol s többen közülök állá
suktól fosztatnak meg. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az így 
szélnek eresztett tanférfiak közül többen nem magok szolgáltak rá 
sorsukra, de legtöbbjének jövőjét az általános rendezetlenségből szár
mazó önkény tette tönkre.

E  korban lesz elnémító fegyverré a tanügy és tanügyi tudomány- 
terén a hit, a meggyőződés üldözése, a mi erkölcseinkre és szellemi 
haladásunkra bármi másnál nagyobb csapás volt, mert nemcsak meg
nevezett áldozatainak száma nagy, mely számot a meg nem nevezet
tek százai múlhatják felül, de az időben , sokat kellett hallani tanügyi 
vértanúk és hitvallók felől, kiket az üldözés puszta fenyegetése néze
teik külső eltitkolására vitt, kik h itü k . s meggyőződésük elhagyására 
kényszerítve, önmaguktól borzadva, hátralevő napjaikat folytonos és 
lealacsonyított tettetés között töltötték el.

S midőn a tanár ily hatások által természetes jellegéből csak-



559

nem teljesen ki lett vetkőztetve, még egy, s talán a legsúlyosabb 
csapás érte. A tanári, valamint az ennél magasabb, nagyobb képzett
séget követelő, szélesebb felelősséggel járó tanügyi állások betöltésénél 
a protectio lesz uralkodó hatalommá. Nem a tanultság, a qualificatio 
kiválósága, a rátermettség a mértékadó, hanem a protector súlya, 
előkelősége, hatalmi befolyása. Ha a serdülő fiatalember tanári pályára 
lépett, vagy tanári vizsgát tett, környezete nem minősítésének kiváló
sága, hanem az után kérdezősködött: van-e, és ha van, ki a protec- 
tora ? A protector, ez az újkori tanügyi tényező, felülbírálta a tanár- 
vizsgáló-bizottság ítéletét, uralkodott a ministerium akaratán és a 
fiatal és idősb tanárnemzedéket utolsó vigaszától is megfosztotta: 
hogy sok fáradsággal és nélkülözéssel szerzett tudományát valamikor 
megbecsülve láthassa. Ez, a közoktatás sphaerájába ültetett modern 
tanügyi hatalom declassálja a tudományosság, a kiválóság, a hiva- 
tottság becsét és rohamos léptekkel hurczol a mai állapotokhoz.

Mikor az elmélet ködös ittassága elmúlik, mikor végre minden 
nagyság megtalálja a maga mértékét, mikor a küzdőtéren nálánál 
erősebbet és tehetségesebbet l á t ; mikor a betegség, a kimerültség 
megtanítottak, hogy az életnek csak egy mértéke van ; mikor tapasz
talatai odáig viszik, hogy még reményeiben is elveszti bizalm át: ha 
ekkor mond le a tanár-ember a jobblétről, a haladásról, ha ekkor 
dől fel bizalmi hajlama, nem csodáljuk, mert az sokak sorsa. De ha 
a durva emberi önkény, a sértő tudatlanság, a gyarló nézeteltérés, 
a protector hatalma s az, hogy véletlenül rossz helyen született, ha 
ezek szorítják le a jobb jövő reményéről és olykor a nyers existen- 
tiáról: akkor a tanügyi pálya iránt nem csupán a tanárvilág érezhet 
valami kimondhatatlanul fájdalmasat, de maga a társadalom is, a 
mivel legkevésbbé sújthatja, az a szánalommal vegyes csekélybe vétel.

E korban uralkodó szellem hatása alatt a társadalom a tan
férfiú, illetőleg a tanügyi pálya értékét legkevésbbé becsülheti.

A tanár kebléből pedig ki lesz oltva önérzete, és megsemmisítve 
ä jobb jövő iránt minden hite. Lassanként állandó nyugalom látszik 
honolni, de a mely nem a csendes haladásnak, mint az általános 
közönynek hallgatag manifestálása lesz*

*
A megelőzőkben bár röviden, de minden érdemleges oldaláról 

s kiválóbb vonatkozásaiban iparkodtunk tárgyalni a magyar tanári 
állás különleges és mondhatni szenvedőleges helyzetével egyetemben a 
tanárhiány okait. Előadásainkat, állításainkat és feltevéseinket az 
állás méltóságára való tekintetből részletes adatokkal nem támogattuk.

* E keserű vádakat nem ismerhetjük el igazaknak. Kiadjuk, mert 
nem akarjuk a szabad vitát elnyomni; de azt hiszszük, hogy 1. a czikkíró 
az állapotokat általában túlságos sötétnek látja; 2. hogy egyes előfordult 
jelenségeket jogtalanul egyetemesít. A szerkesztő.
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Mert a ki benne él, úgyis tudja és velünk érez, a ki meg nem él 
benne, a részleteket sokszor képtelenségeknek nyilvánítaná és jobb, 
ha nem tudja, Az utóbb leforgott egy-két évet nem is akartuk
jellemezni; mert azok az előzmények után a múlttal együtt közvetlen 
kialakulásukban jellemzik magukat.

Elég az, hogy bekövetkezett, a minek az uralkodó rendszer
folytán előbb-utóbb be kellett következni. A tanárhiány ezentúl 
nagyobb nyomatékkai fog szerepelni a tanügyi napirenden bármily 
régibb elsőrangú tanügyi kérdésnél. A baj orvoslása napról-napra ter
hesebb gondot ad fenn és lenn, s érzi mindenki, hogy a foltozgatás is 
csak rövid életet biztosít.

Fényes, vagy jövedelmező állás kilátásba helyezésével a fiatal
ságot tanügyi pályára egyáltalán nem kecsegtethetjük. Talán 40— 50 
igazgatói, 10— 12 főigazgatói és a középiskolai tanárokra nézve két 
szűk mederben hömpölygő egyetem tanszéke áll az ambicziosusok
előtt, melyek az ezrek legkiválóbbjainak tudományos és egyéb törek
véseik végkielégítése fejében osztályrészükül juthat. De eltűnő csekély 
azok száma, kik törekvésöket, munkásságukat ilyféle állások elnyerése 
által láthatják megjutalmazva. Ezen állapot egyrészt lelohasztja a 
működők munkakedvét, másrészt csekély vagy tán semmi ingerrel sem 
bír a fiatal nemzedékre. Mert hát miért legyen épen ő, gondolják a 
fiatalok magukban, kinek a középiskola végeztével minden pályára 
jogosító társadalmi obligatio van kezében, a tanári pálya választásával 
minden téren háttérbe szorítva; az utolsó, mikor más pályán jobb 
sorsot biztosíthat magának? Ha legtöbbje nem is éri el, de tág tér 
tárul szemei előtt ábrándképei után való lankadatlan törekvésre, a
mi már maga fél érték és fél élet. A külföld e tekintetben szeren
csésebb, mert számosabb egyeteme van.

A bajon némelyek úgy vélnek segíthetni, hogy a bölcsészeti 
facultás nagyobb ösztöndíjakkal dotáltassék. Boldogult br. Eötvös 
József ministersége alatt történt hasonló. Mi az érdemes stipendiumok
nak határozott pártolói vagyunk, de megjegyezzük, hogy azon időben 
a tanári pályakereslet Eötvös szellemének hatása alatt a nagy ösztön
díjak híján is virágzásnak indult volna, míg lelkesültség nélkül a nagy 
ösztöndíjak hatástalanok maradnak. Később ugyanis, mikor a lelkesültség 
és hivatottság érzete a pályaválasztásnál másodrendű motor lett, sokan 
találkoztak, kik a tanári foglalkozást csupán a nagy ösztöndíjak ki
látására választották életpályájukul, mert anyagi helyzetűknél fogva 
bármi más díjtalan pálya előlök el lett volna zárva. A nagy ösztön
díjak piaczra dobásával most is megeshetik, mint a megelőző idők
ben, hogy a nagy stipendiumok élvezetébe nagyúri protectiók ültette 
tanférfiak elítélve fognák emlegetni a pillanatot, mikor a nagy ösztön
díjak csábítása folytán hívatlanul álltak a tanügy szolgálatába. Az 
ösztöndíj-intézmény nagyon üdvös, sőt szükséges, de csak akkor vezet 
czélhoz, ha hivatottak élvezik. A tanári pályát iparszerű foglalkozássá
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declassálni nem szabad, ha nemes jellegéből kivetkőztetni és cultur- 
fejlődésünkről lemondani nem akarunk.

Valamint a tanárhiánynak két főoka, úgy e foglalkozásnem becsü
lésének és keresletének két mozgató ereje van: az egyik erkölcsi, a 
másik anyagi.

Első helyen a tanárvilágot műveltségének, hivatásának és kép
zettségének megfelelő szellem és törvények által kell kormányozni. Ez 
a szellem initiative csakis a felettes hatalmi köröktől indulhat ki, 
mert különben nagyon hosszú ideig kellene várni, míg a példaadás 
nélkül álló társadalom ezen, a megbecsülés tényében ismeretlen tár
sadalmi categoriát hosszas ránevelés után a magasak rendjébe sorozza. 
Mert eddig nálunk nem volt és a mi jelenleg van, az nagyon rossz 
tanügyi közvélemény. A tanárokra vonatkozó törvénynek, illetőleg 
pragmatikának olyannak kell lenni, mint a jó  alkotm ánynak: hogy 
a mikor a féktelenkedők, kötelességmulasztók, kihágókkal szemben 
saját tételeiben megtalálja a helyreigazítás vagy a megtorlás módját, 
ugyanakkor a hatalom minden visszaélése ellen a törvény szervezeté
ben lehessen orvos-szert találni. Legyen ez a kölcsönös buzdítás és 
mérséklés törvénye egyaránt. Egy, természetes törvények alapján sza
badon fejlődő társadalmi categoria jellemző vonása, hogy abban a 
versenygések, pártoskodások nyíltan történnek, ellenben az egyoldalú 
szervezet látszólagos békéje lassú halált jelent. A nyugalom csak 
látszólagos, melynek külszíne alatt mindig valódi harcz van ; köztük 
az egyetértés nem azt jelenti, hogy barátsággal összekötött, egy czélra 
törekvő polgárok vannak ott, hanem egymás mellé temetett holttestek. 
Az ily rendszer által dirigált tömeg a jóra lesz kötelezve, oly jóra, 
a mit egy ember önkényesen jónak jelent ki egyedül az erő által. 
Az ilyféle rendszer csupán a félelem által kormányozhat, minek végül 
természetes szülötte az az általános közöny.

A protectiónak meg kell szűnni. A protectio a tanári pályán 
uralkodó hatalom tovább nem maradhat, hacsak az általános elkedvet- 
lenedést s csüggedést tovább fokozni nem akarjuk. Az a csekély 
emelkedési fokozat, a mi a foglalkozás szervezeténél fogva az összes 
számára meg van, mindenkor a legnagyobb körültekintéssel, a leg
szigorúbb igazságszeretettel a legkiválóbbak között osztassák meg.

Az anyagiak megfelelő rendezése a tanárhiány megszüntetésében 
végleges életkérdés, mint a hadviselésben. Pénz nélkül nincs jól fel
szerelt hadsereg, jó fizetés nélkül nincs és nem is kívánhatunk 
jó tanárt.

A legutóbbi szűkmarkú fizetésrendezés nem felel meg sem a 
tanártól követelt magas képzettségnek, sem azon körülménynek, hogy 
ez a foglalkozás úgy moraliter, mint az előléptetések számát tekintve, 
szűk határok közé szorított. A tanférfiak legnagyobb része élte vagy 
szolgálata végéig tanár marad. Anyagi előmenetelét tehát az általános, 
kizárólagosan szolgálati évei után remélheti. Tanulmányi és utazási



vágyát még a nőtlen tanárnak is szűk határok közé kell szorítani, 
ha a rangbeli tisztesség külső kereteit meg akarja őrizni. Család- 
alapításra, gyermekek nevelésére a tanári fizetés alapján vállalkozni 
meg egyáltalán vakmerőség. A fiatal tanárnemzedék legfeljebb a c.autio- 
rendszer behozatalával gondolhatna nyugodtabb lélekkel a család- 
alapításra, a mely áldozatra azonban a tanári foglalkozás külső és 
anyagi előnyeit tekintve, a mostani ötödéves pótlékokat is beleértve, 
a társadalom nem hajlandó. Ha a tanár idők múltával hivatali s 
ennek alapján jelentékenyebb anyagi emelkedést remélhetne, a társa
dalomban erkölcsi és anyagi tekintetben nagyobb értéke, jövőjéhez 
szilárdabb bizalma, nagyobb munkakedve és foglalkozásához méltó 
önérzete lenne. De miután a mai viszonyok között családi csapás, 
vagy huzamosb betegség a tanár családjában évekre kiható gond és 
nélkülözéssel egyértelmű, a fentebbiekről még álmodni sem szabad.

Adják meg a tanári állásnak az eddigieknél jelentékenyebb 
anyagi javadalmazást, mert csak jó törvények és jó anyagi javadal
mazás között működő tanerők ébreszthetnek lelkesedést a fiatalságban 
a tanári foglalkozás iránt, hisz a fiatalságot ők művelik, nevelik.

A tanárhiány megszüntetése a hatalom kezében van, azonban 
az maga ösztöndíjakkal és rendeletekkel a problémát a jelenben 
működő tanférfiak közreműködése nélkül képtelen megoldani. Ha a 
hatalom a működő tanférfiak jogos kívánalmait kielégíti, akkor azok 
abban a lelki s anyagi helyzetben lesznek, hogy az ifjúság tanárait 
egész valójukban előnyösen látván determinálva, kedvet kap és lelke- 
sültségre kél a tanári foglalkozás iránt. A régi rendszer mellett esetleg 
tanári tömeget kaphatnak, de azzal a tanárhiány korántsem lesz meg
szüntetve.

(Pécs.) Hekinger István.
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NEMZETI GENIUS A TESTI NEVELÉSBEN.

Egy idő óta, de kivált most, midőn a millenniumi ünnepségekre 
készülünk, mintegy jelszó gyanánt szokás hangoztatni, sőt minden téren 
sürgetni a „nemzeti genius'1-t, követelni annak érvényesítését, fejlesz
tését. És ez nem is lehet máskép! Mert két dolog bizonyos : először, 
hogy a nemzeti szellem érvényesülése minden ponton fontos és szükséges; 
másodszor, hogy bizony e tekintetben eddig nem mindig tettünk annyit, 
a mennyit kellett és lehetett volna. Főleg sok nemzetiségű és sok nyelvű 
hazánkban van e dolognak nagy jelentősége.

Sokszor és sokféle szempontból kifejtették már nálam illetéke
sebb tollak, hogy a nemzeti szellem ápolását és erősítését főkép a 
nevelés munkájában kell eszközölni, a feladatot mintegy itt elkezdeni 
és a továbbiakra a talajt előkészíteni. Méltó tehát, hogy szaklapjaink 
korunk e fontos és sürgető kérdésével mennél többet foglalkozzanak,
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iiányeszméket adva és keltve; mert csak így lesz lehetséges fölépíteni 
a rendszert, melynek alapján a nemzeti szellem az egész nevelésben 
kellőleg érvényesíthető lesz. A legnagyobb élvezettel olvastam „Köz
lönyt -link márczius 17-iki számában dr. Varga Ottó tollából a „Valami 
a szemléltetésről és nemzeti geniusróU ez. magvas czikket s örömmel 
töltötte el bizonyára minden magyar tanár lelkét azon közlés, hogy a 
választmány ennélfogva ki fogja kérni a magas ministerium elvi 
hozzájárulását egy hazai tárgyú és készítményt! szemléltető képgyűjte
mény államköltségen való kiadásához. Ez juttatta  eszembe, hogy nem 
lehetne-e ez üdvös mozgalmat tovább folytatni, a nevelés többi ágára 
is átvinni. Az értelmi nevelésnél, sokkal több eszköz állván rendel
kezésünkre, a munka talán még könnyebben fog menni, mint a testi 
nevelésnél, hol sem a növendék nem áll annyira a nevelő-tanár hatása 
alatt, sem a tanárnak nincsen módjában a czél elérésére annyiféle 
eszközökben válogatni, mint amott.

Mindamellett azt hiszszük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
rendszeres munkát akarván végezni, a nemzeti szellem ápolását és 
érvényesítését a testi nevelésnél kellene kezdeni, illetve azt kellene k i
indulási pontul választani.

Nem lehet szándékunk e rövid czikk keretében mégcsak irány- 
eszméket sem fölvetni e feladat megoldásának mikéntjére nézve ; 
legyen szabad ezt avatottabb toliakra bízni s érdeklődésöket e tárgyra 
fölhívni. A testi nevelésnek alig van ágazata, melyben a nemzeti 
szellem a mainál nagyobb tért, bővebb alkalmazást nem nyerhetne, 
így pl. csak ami a táplálkozást illeti, ki tagadhatná, hogy valamint a 
socialis vagy vallási szempontot (asztali áldás) érvényesíthetjük abban, 
ép úgy hozhatjuk azt kapcsolatba a nemzeti szellemmel is. Van nem
zeti étkezés-mód, vannak nemzeti ételeink, melyek által az általános 
szempontok nemzeti alkalmazást nyerhetnek. Ugyanez áll a ruházkodás
ról is. A tapasztalat szerint van nemzeti ruha, nemzeti viselet, mely 
czélszerüségre, de főleg csínra nézve vetélkedik bármely más nemzet
belivel ; nagy súlyt kellene ezekre is helyezni

Végre még egy dolgot legyen szabad említenem : a tornát és a 
játékokat. A testi nevelés ezen eszközei főleg azok, melyeknél a 
nemzeti szelem kiválóan értékesíthető. Tudjuk, hősi nép vagyunk; 
nemzetünk nemcsak a testi erőben, de a vitézségben is mindenha 
kitűnő volt. Világverő Mátyás király, Nagy Lajos és mások a magyar 
nemzetnek harcz- és torna-játékokat, versenyeket rendeztek. Nem 
volna-e jó  ezekből az ifjúság mai tornázásához és játékaihoz fölhasz
nálni és alkalmazni annyit, a mennyit csak lehetséges. Az országos 
torna-versenyeken, melyek tanuló-ifjúságunk számára immár éven
ként rendeztetnek, nem lehetne-e ily ős régi bajnok-viadalokat be
mutatni ?

Mily lélekemelő volna, pl. ha egyes felnőttebb tanulókból ala
kított csoportok — akár korhű jelmezekben is — ugyanazon játékokat,
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versenyeket mutatnák be, melyeket valaha, századok előtt, őseink 
gyakoroltak! Ha így orsz. tornaversenyeink az otthon megszokott 
dolgokon kívül valami újat és érdekeset, valami nemzetit is producál- 
nának, majd eltűnnék a szánakozó mosoly azok ajkairól is, kik így, 
a hogy most történnek, azokban csak czéltalan időpazarlást, komédiás- 
dit látnak.

Mindezek első tekintetre ugyan csekély jelentőségű dolgoknak 
látszanak; de idővel hatalmas tényezőivé fejlődhetnek a nemzeti szellem 
sikeres ápolásának.

(Yácz.) Flticlorovics Zsigmond.

KÖZOKTATÁSÜGY.

ISKOLAI MAGYAR TÉRKÉPEK.
Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi minister intézkedett, hogy azon 

iskolai fali térképeken felül, melyek a közoktatásügyi ministerium megbizá- 
sából a Hölzel és Társa magyar földrajzi műintézetnél már eddig elkészültek 
s máris használatban vannak még szükségeseknek mutatkozó, különösen 
történelmi falitérképek lehetó'leg a millenniumra elkészíttessenek. Ennek foly
tán az ez évi márczius 18-án Klamarik ministeri tanácsos elnöklete alatt 
megtartott értekezlet a következő fali térképeket hozta javaslatba s készít
tetésüket a minister azonnal elrendelte:

Világtörténelmi térképek :
1. Ókori Görögország.
2. A romai birodalom.
3. Európa a népvándorlás korában.
4. Európa a renaissance és Mátyás király korában.
5. Európa a reformatio idejében.
E térkép-csoporthoz tartozik Palaestina térképe és Európa a magyar 

honfoglalás idejében, melyek már használatban vannak, ezeken felül Európa 
a keresztes hadjáratok idejében, Európa a XVII. század elején, s Európa a 
franczia forradalom és Napóleon korában, mely térképek már is készen 
vannak.

Magyar történelmi térképek:
1. Magyarország Szent István korában.
2. Magyarország I. Mátyás korában.
3. Magyarország a török hódoltság idejében.
4. Magyarország a pragmatica sanctio korában.
5. Magyarország 1848-ban.
E fali térképeken kívül, készül még a középiskolák számára egy kézi 

atlasz, mely 22 kézi térképet fog magában foglalni, nevezetesen a fönnebb 
említett térképeket kicsiben s még 8 részletes térképet, nevezetesen az Oriens, 
Itália, a Kalifatus s Török birodalom s a gyarmatosítások térképét és 3 sta- 
tistikai térképet.

E térképek már mind munkában vannak.
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VEGYESEK.
Kinevezések a Vili. fizetési osztályba. Előléptetések. A vallás- és köz- 

oktatásügyi m. kir. minister a Vili. fizetési osztályba kinevezte a következő 
állami középiskolai tanárokat: Szőke Gyula (Nagyvárad). Szirtes Ignácz (Pécs), 
Szukovszky Mihály (Székesfehérvár), Ferenczy István (Nagy-Szeben), Boros
tyán Sándor (Székesfehérvár), Csuday Jenő dr. (Budapest), Körösi László dr. 
(Budapest), Dörre Tivadar (Budapest), Méhely Lajos (Brassó). Továbbá elő
léptette : aj a VIII. fizetési osztály második fokozatába a következőket: 
Cebecauer János (Nagy-Szeben), Kordos Gusztáv (Lőcse), Jankovszky Demeter 
(Körmöczbánya), Szabó Cyrill (Kassa), Balázs Ferencz dr. (Nagy-Szeben), 
Angyal Béla (Körmöczbánya), Szecsödy József (Temesvár), b. a IX. fizetési 
osztály első fokozatába a következőket: Kárpáthy Gusztáv (Nagy-Szeben), 
Walter Béla (Brassó), Zsuffa Fausztin (Nagybánya), Szitnyai Elek (Nagy
bánya), Zsámár Lajos (Pécs), Gsics Gyula (Szolnok), Bauer József (Lőcse), 
Förster Rezső (Lőcse), Mailand Oszkár (Déva), Perényi József dr. (Kecs
kemét), Seemann Kálmán (Kecskemét), Grets József (Fehértemplom), Irányi 
Ede dr. (Szolnok), Bécsi Márton (Kaposvár), Zindl Béla dr. (Losoncz), 
Dergács Sándor (Nagybánya), Weinhardt Ferencz (Szolnok), Boseth Arnold 
(Szolnok), Geréb József dr. (Losoncz), Szekeres Kálmán dr. (Sopron), Beim- 
linger Gyula (Losoncz), Göllner Károly (Pozsony), Knüppel Gyula (Pozsony), 
Sárffy Aladár dr. (Lőcse), Christe Károly (Pozsony), Bittera Károly (Pozsony), 
Szontág Gusztáv (Brassó), John Károly dr. (Brassó), Waldherr József 
(Versecz).

Kinevezések a IX. fizetési osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister Kalmár Jenő munkácsi állami főgymnasiumi helyettes tanárt, 
Skopál István székesfehérvári állami főreáliskolai helyettes tanárt, Héber 
Bernát budapesti VII. kér. állami főgymnasiumi helyettes tanárt, Maurer 
Mihály körmöczbányai állami főreáliskolai rendkívüli tanárt, dr. Hornyánszky 
Gyula nagyszebeni állami főgymnasiumi helyettes tanárt és Schwannauer 
Ferencz kaposvári állami főgymnasiumi helyettes tanárt jelen állomáshelyü
kön a IX. fizetési osztályokba rendes tanárokká nevezte ki.

Kinevezés. Kovácsevics Imre budapesti V. kér. kath. főgymnasiumi 
helyettes tornatanító ugyanezen középiskolához a X. fizetési osztályba rendes 
tornatanítóvá neveztetett ki.

A debreczeni kér. tornaverseny. A debreczeni kerületi tornaverseny 
rendező nagybizottsága már szétküldötte a meghívókat a debreczeni, kassai 
és szegedi tankerület területén fennálló minden főgymnasiumhoz, főreáliskolá
hoz, tanítóképzőhöz, kereskedelmi közép- és hat osztályú polgári iskolához, 
összesen 55 intézethez. A rendező bizottság egyúttal tudatja, hogy a ver
senyre érkező tanulókat és tanárokat ingyen elszállásolásban részesíti, olcsó 
élelmezésről is gondoskodik, így az ev. ref. collegium convictusában körül- 
belől 300 tanulónak 40—50 krért biztosít egész napi ellátást; a többiek a 
legjobb hírű vendéglőkben nyernek élelmezést szintén elég mérsékelt áron. 
Általában a rendező bizottság mindent megtesz a verseny sikerének elő
mozdítására s most csak az a kívánatos, hogy mentői több intézet és mentői 
több tanuló jelentkezzék a versenyre, a mely nem június 2-án és 3-án, 
hanem újabb ministeri intézkedés szerint május 27-én és 28-án fog megtar
tatni a debreczeni híres Nagyerdőnek egy igen kedvező és kellemes terén.

A nagyváradi kérdés. A nagyváradi főreáliskola kérdése talán már 
mielőbb dűlőre jut. A fegyelmi vizsgálat megvolt s talán nem fog sokáig 
váratni az ítélet sem. Magához a szomorú nevezetességű kérdéshez nem
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lehet semmi szavunk. A vizsgálat eredményeiről sem tudunk semmit; arról 
sem alkothatunk tehát véleményt, vájjon volt-e elég alap arra, hogy egy 
egész testület meghurczoltassék; s ha igen, kit terhel a felelősség, hogy a 
dolgok ennyire fejlődhettek. De az egész botránynak van mégis egy pontja, 
mely komoly gondolkodóba kell hogy ejtsen, bármiben álljon is magának a 
fegyelmi ügynek a lényege. S ez az a keresett, de épen nem jóakaratú 
nyilvánosság, mely a fegyelmi ügyet kezdő stádiumai óta kisérte. Föl kell 
tennünk a kérdést: vájjon használhat-e a legszigorúbb ítélet is annyit a 
tanítás ügyének s a tanári tekintélynek, mint a mennyit ártottak azok a 
hírlapi nyilatkozások és híresztelések, melyeket az ország lapjai heteken át 
ismételve és ismételve világgá kürtőitek ? Vájjon az a fegyelmi ítélet képes 
lehet-e orvosolni azt a veszedelmes sebet, melyet ebben a hurczában maga 
a nagyváradi reáliskola, mint intézmény szenvedett ? Vájjon lehet-e Nagy
váradon a compromittált állami középoktatásnak hitelét hamarosan vissza
szerezni ? S vájjon, ha csak azok maradnak is ott, a kiknek tanári tisztessé
gén a fegyelmi vizsgálat egy csöpp makulát sem talált: lebet-e abban az 
iskolában igazán szó a tekintélyen alapuló nevelésről mindaddig, míg a mai 
tanuló-nemzedék ül azokban a padokban ? Bizony, bizony ezen kérdések 
egyikére sem mernénk megnyugtató választ adni. S ha rajtunk állana a 
büntetés tiszte : aligha legszigorúbban azt nem sújtanék, ki a hírlapi hajszát 
rendezte, vagy ahhoz a forrást megnyitotta. Annál is inkább, mert nem 
volna nehéz megtalálnunk hozzá a formai jogot is. Hisz bárki rendezte, 
csak hivatalos indiscretio révén tehette. Úgy emlékszünk, rendelet van róla 
csak legújabbról is, hogy a mi a tanári conferéntiákon előfordul, határozat 
nélkül nem közölhető az iskolán kívül álló emberrel; s úgy tudjuk, a hiva
talos ügyek discretiója kiterjed a főigazgatóságokra is. Pedig a dolog termé
szete szerint a riporterkedés sensatió-hajhászata csak e két forum valamelyi
kéből meríthetett. Mi azt hiszszük, nemcsak a tanügyet szolgáljuk híven, 
hanem az egész tanárság óhaját is tolmácsoljuk, mikor azzal a kérdéssel 
fordulunk a közoktatás legfelső fórumához: gondoskodjék, hogy fegyelmi 
ügyek az ítélet előtti stádiumban ne kerülhessenek a nagy nyilvánosság elé; 
s ha ez a jelen esetben már megtörtént, közöltessék az ügy s az ártatlanul 
meghurczoltak reputatiója érdekében az eredmény és ítélet is. (—r f—)

Protestáns tanárok köszöneté. A protestáns tanárok nagycsütörtökön 
nyújtották át gróf Csáky Albin volt ministernek azt a dísz-albumot, melyben 
köszönetüket fejezik ki az országos nyugdíjtörvény megalkotásáért. Az át
adásra 32 tanintézetből mintegy 62 tanár gyűlt össze. A volt ministert 
Andrássy-úti palotájában keresték fel, a hol Vámossy Mihály, a budapesti 
ev. ref. főgymnasium igazgatója üdvözölte társai nevében. Gróf Csáky Albin 
szép beszéddel köszönte meg a becses emléktárgyat, kifejezvén, hogy ha 
ministersége alatt többet nem tett volna is, mint a nyugdíjtörvény meg
alkotását, melylyel annyi sok és oly régi méltánytalanság szűnt meg, már 
nyugodtan tudna visszatekinteni ministerségére. Az albumot — monda — 
gyermekeinek is mutogatni fogja, hogy azzal is buzdítsa őket a lelkiismeretes 
kötelességteljesítésre. A tanárok aztán Klamarik János ministeri tanácsos
nak szintén megköszönték a nyugdíjtörvény keresztülvitelénél kifejtett 
fáradozását.

K é re le m .  Az ifjúság érdekében felkérem t. kartársaimat, legyenek szí
vesek az általam szerkesztett s a Kosmos műintézet kiadásában megjelenő 
*Tanulók Lapja» czímű középiskolai ifjúsági lapot becses dolgozataikkal föl
keresni s azt, mint az egyedüli paedagogiai ifjúsági lapot fölkarolni s támo
gatni. A czikkeket tisztességesen honoráljuk. Tisztelettel Dr. Rupp Kornél 
főgymnasiumi tanár. (Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., Aradi-u. 8.)
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AZ ISKOLAI JÁTÉKTANFOLYAM PROGRAMMJA.

Vasárnap, június J6-án este 7 órakor összejövetel az V. kér. állam 
főreáliskolában, a névsor fölolvasása és a programm kiosztása.

Hétfő, június 17-én délelőtt 8 —9-ig dr. Szigetvári Iván, főgymnasiumi 
tanár előadása : A játék féladata a nevelésben.

10—1-ig a játszótéren dr. Ottó József, főreáliskolai tanár vezetése 
alatt a következő játékok begyakorlása:

a) Futójátékok: Kötekedő, Medvefogó, Üsd a harmadikat, Menekülő.
b) Labdajátékok: Labdahajszoló, Frissítő, Rejtőróta, Határvédő.
Kedd, június 18-án 8—9-ig dr. Szigetvári Iván : A  játékok ügye a

különböző államokban.
10—1-ig a játszótéren dr. Ottó Józset vezetése alatt a következő 

játékok:
a) Futójátékok: Kínai fal, Tolvajűző, Körfutó, Róka, róka gyere ki.
b) Labdajátékok : Kapós, Labdakergető, Várostromlás, Sintérméta. 
Szerda, június 19-én 8 —9-ig dr. Szigetvári Iván: A játékok ügye a

különböző államokban (folytatás). Irodalom.
10 — 11-ig a játszótéren dr. Ottó József vezetése alatt a következő 

játékok:
a) Futójátékok: Vadember, Botrablás, Körharcz.
b) Labdajátékok: Iíanászos, Négyesméta, Határrugó, Várjáték. 
Csütörtök, június 20-án délelőtt 8—9-ig dr. Dollinger Gyula egyetemi

tanár : A játék physiologiai tekintetben
10—1-ig a játszótéren dr. Ottó József vezetése alatt a következő

játékok :
a) Futójátékok: Futvaütő. előőrsjáték, Csalogató.
b) Labdajátékok: Benforgó, Ötösméta, Rugdaló.
Péntek, június 21-én délelőtt 8—9-ig dr. Ottó József: A  játékok szer

vezése és vezetése.
10—1-ig a játszótéren dr. Ottó József vezetése alatt a következő

játékok :
a) Futójátékok: Fehér-fekete, Madárkereskedő, Fogoly. .
b) Labdajátékok: Ütögető, Labdaháború, Füleslabda, Hosszúméta. 
Szombat, június 22-én délelőtt 8—9-ig dr. Ottó József: Játszóterek és

játszóeszközök. A  játék módszere.
10—1-ig a játszótéren dr. Ottó József vezetése alatt a következő

játékok :
a) Futójátékok: Fogoly, Tolóharcz a körben, Fogolyszabadító.
b) Labdajátékok: Körrugó, Labdaharcz, Labdaöklöző, Füleslabda.

Az előadások az V. kér. áll. reáliskola dísztermében tartatnak meg (Markó-utcza). 
Játszótér a városligeti mesterséges jégpálya.

Figyelmeztetés. Azon t. tagokat, kik a tagdíjat még nem küldöttek be, 
figyelmeztetem, hogy a jövő hó 7-én az eddig be nem küldött tagdíjakat 
postamegbízás útján fogom bekérni. A tagdíjbeszedés ezen módja azonban a 
t. tagok számára költségesebb, mint a postautalványnyal való beküldés, mint
hogy az alapszabályok értelmében a postamegbízás költségei a t, tagokat 
terhelik. Kérem tehát a t. tagokat, szíveskedjenek a tagdíjakat még addig 
postautalványnyal beküldeni. Müller József, egyes, pénztáros.
Tartalom : A tanárhiány okai. Hekinger Istvántól. — Nemzeti genius a testi 

nevelésben. Fludorovics Zsigmondtól, — Közoktatásügy. — Vegyesek. — 
Az iskolai játéktanfolyam pregrammja. — Figyelmeztetés. — Hirdetés.
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KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVEK.

A magyar nemzeti irodalom története
szemelvényekkel, a középiskolák számára. Irla dr. Horváth Cyrill.

(Enged. 1893—23.232. sz.) Ára 2 frt 80 kr.
Horváth Cyrill irodalomtörténetéről a szakemberek a legnagyobb elismerés

sel nyilatkoznak. Nekünk csak az a megjegyzésünk, hogy szerző a 
ministeri utasításoknak nemcsak betűjét, hanem annak szellemét s a 
dolog természetét is követi s merjük mondani, hogy az eddigi irodalom- 
történeti tankönyvek felett egy előnye kétségkívül van, az t. i , hogy 
olvasókönyvében nemcsak az írók müveiből közöl mutatványt, hanem 
róluk szóló tanulmányokból is.

Számtan
a középiskolák alsó osztályai számára. Irta dr. Веке Manó.

Ára I frt 20 kr. Kötve I frt 40 kr.
Веке könyvében szakítva a számtani oktatásnak eddigi, különösen német 

tankönyvek révén importált merev formalismusával, nem a számtani 
szabályok felállítását tűzi ki czéljául, hanem azt, hogy a középiskolai 
tanítás többi tárgyaival szerves összefüggésben álló és a tanuló felfogása 
körébe tartozó ismeretanyagon tisztán, józan következtetések által tanítsa 
meg a számtani eljárásokat. — Második a korona-számításra átalakított 
és javított kiadás. — (Engedélyezve 1894—31.826. sz. alatt.)

I l l l l l l l l l l l l l l l ....................1111111..........I .............I l i .......... II n u l l  l l l l l l  l l l l l  ■ l l l l l l l  I I I .....................I I .......... I l l l l l l l l l l .......... I .......... I l i  I l i i n  U H U I

M. Tullii Ciceronis de Imperio gnaei Pompei
oratio ad quirites.

Kiadta és praeparatióval ellátta Bácz Soma.
(Engedélyezve 1894—26.909. sz.) Ára 70 kr.

Érettségi vizsgálati mathematikai feladatok gyűjteménye.
írták dr. Веке Manó és Reif J.

Ára I frt.
A könyv összesen 1183 feladatot tartalmaz s a Nagyméltóságú minister Úr 

a középiskolák felsőbb osztályainak ajánlotta.

Horatius és kora.
Irta Héttő V. A.

A szerző engedelmével magánolvasmányul a gymn. Vili. osztálya számára 
fordította dr. Horváth Balázs. — Ára 80 kr.

Elintézés alatt, az approbatio minden nap várható :
Algebra

a középiskolák számára. Irta Grünwald Miksa. Ára 2 frt.

Mutatványpéldányt az elősorolt könyvekből bevezetés czéljából szívesen k ü ld :

S i n g e r  é s  W o l f n e r
könyvkiadóhivatala,

B u d a p e s t e n ,  A n d r á s s y - ú t  10. s z .

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. E rzsébet-körút 9—11. AleXílllderBemát V. kér. állam i föreáliskola.

A FRANCZIA NYELV TANÍTÁSÁRÓL.41

A reform-mozgalom az élő idegen nyelvek tanításában nálunk 
is megindult, de nagyon sokat foglalkoztunk az elmélettel és nagyon 
keveset a gyakorlattal. Sohasem tapasztaltam, hogy közülünk csak egy 
is azzal állott volna elő, hogy ime annyi esztendő múlt el, a mióta 
ezért vagy amazért a módszerért síkra szállottam, azóta alkalmaztam, 
és az én tanítványaim igen szépen beszélnek francziául. S miért nem 
történt ez máig ? Mert nagyon sokat beszélünk új módszerekről, de 
a legjobban mégis a régi grammatisáló chablonszerü fordítási módszert 
alkalmazzuk. Ne csodálkozzék tehát Bartos úr, hogy a ma és a tíz 
évvel ezelőtt megjelent értesítőkben lényeges , eltérés, nincs, nem is 
lehet, mert a mi reáliskoláinkban csekély, de.Ajjip|jí- csflvély kivétellel 
a franczia nyelvet úgy tanítják ma, mint tíz',' aktrv'lTúsz évvel ezelőtt, 
és helyesen jegyzi meg czikkében: „Az új jelszónak látszólag mind
annyian meghódoltunk“ . Bartos a franczia nyelv tanításának vég
eredményével nincsen megelégedve. Azt mondja, hogy reáliskolai 
abiturienseink nem sokkal jobban beszélnek francziául ma, mint 
azelő tt; hogy magyarból francziára fordítani nem tudnak, mert arra 
nem tan ítjuk ; hogy az új módszer elvénél fogva a grammatisálás 
elmarad, tehát grammatikát sem tudnak ; vagyis egy szóval semmit 
sem tudnak. S mi ennek az oka ? Bartos úr szerint a tanterv, az 
óraszám, az osztályok túltömöttsége és még sok egyéb, de különösen 
az érettségi vizsgálat. A tanterv és az utasítások nem tökéletesek; 
de hát azon ne csodálkozzunk, azokat is csak emberek csinálták.

* A szerzőnek e czikke véletlen folytán csak későn jutott kezünkbe, 
úgy, hogy a czikk elején foglalt polemikus megjegyzéseket Theisz és Schack 
czikkeire, mint a melyek némileg idejüket múlták, mellőznünk kell. Meg
említjük, hogy a szerző teljesen elveti a phonetikai módszert. «Isten őrizze 
Önöket, úgymond, a tanügy érdekében, a phonetikus szöveg alkalmazásának 
még kísérletétől is». Azután a Bartos fölvetette kérdésekhez szól hozzá s czik- 
kének ezt a részét közöljük.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. ' l l
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De engedjen meg Bartos úr, a mi tantervűnk még sem olyan rossz, 
hogy annak legalább némileg ne lehetne eleget tenni. A tanterv egy- 
egy osztály számára megállapítja azt a minimális tananyagot, a melyet 
az adott óraszám mellett kényelmesen el lehet végezni. Az utasítások 
inkább a még tapasztalatlan tanárnak szólnak, de bármelj'ik kiveheti 
és felhasználhatja azokból azt, a mi az ő egyéniségével nem ellen 
kezik; de nincsen az utasításokban egyetlenegy olyan pont sem, a 
mely a tanítás sikeres eredményét gátolná, mert az utasításokban 
érintett módszer senkire sem kötelező. Az osztályok túltömöttségét 
is mint akadályt említi meg B. úr. No, ez én előttem teljesen isme
retlen ; én nem tudok a vidéken reáliskolát, a mely túltömött volna, 
hacsak nem a szegedi. Az óraszám teljesen elegendő. A legnagyobb 
akadály azonban szerinte az, hogy az érettségi vizsgálaton a tanulók
nak magyar szöveget kell francziára fordítaniok. Ezt nem igen találta 
el Bartos úr, mert hat éven át megtanulhatott az a tanuló úgy 
francziául, hogy egy középszerű irályú magyar szöveget legalább elég
ségesre lefordítson, akármilyen módszert alkalmazott is a tanár. Ainsi 
votre raison n’est raison pour moi.

A hiba másutt keresendő, és pedig első sorban a tankönyveink
ben. Tankönyveink oly rosszak, hogy azok szerint haladva, az ered
mény ki van zárva, és különösen ki van zárva akkor, midőn az 
iskola igazgatója, akár ért hozzá, akár nem, a tanárnak megparan
csolja, nem törődve az ő egyéniségével, az ő meggyőződésével, az ő 
ellenvetéseivel, hogy a tankönyvhöz szigorúan ragaszkodjék, és ezt 
hatalmának tudatával ellenőrzi és megelégedését fejezi ki a tanárnak 
az eredmény fölött, bármilyen az, ha meggyőződik, hogy a parancsot 
betartja. De jaj annak, a ki ellenszegül, ba még oly kielégítő ered
ménynyel dicsekedhetik is. Nagy akadály az a szegény tanuló-anyag, a 
mely a reáliskolát még ma is boldogítja. Egy 3 0 —40 tanulóból álló 
osztályban alig van 10 középiskolába való ifjú. Franczia nyelvi taní
tásunk eredménytelenségének legfőbb oka azonban a módszerünkben 
van. Valljuk be őszintén, hogy nem tudunk, vagy nem tudtunk eddig 
tanítani. Ezt én hivatalos conferentiákban többször kijelentettem, de 
a bajon mindaddig nem tudtam segíteni, míg Bécsbe nem mentem és 
ott a Vetter reáliskolai igazgató által kezdeményezett és más állami 
és községi reáliskolákban alkalmazott direct módszert meg nem hall
gattam, illetve meg nem győződtem, hogy a Vetter módszere az, a 
melylyel a tantervűnkben és utasításainkban foglalt követelményeknek 
eleget lehet tenni. Bécsből való visszatértemkor tapasztalataimat 
memorandum alakjába foglalva a nagyméltóságú ministeriumnak azzal 
a kérelemmel terjesztettem fel, hogy engedné meg nekem, hogy alkal
mazhassam a Vetter-féle módszert, a mely nem vág össze egészen a 
mi tantervűnkben előíróttakkal. Az engedélyt megkaptam, de, —  
megszorításokkal. Az idén harmadik esztendeje, hogy a Bécsben szer
zett tapasztalataim alapján tanítom a francziát és bátran kijelenthetem,
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hogy az eredmény kielégítő. Ez a módszer röviden összefoglalva a 
következő: Az első leczkékben az olvasás elsajátítása czéljából a 
tanár egyes lehetőleg könnyebb kiejtésű és közönséges tárgyakat 
jelentő szókat ír a táblára. A tanár ezeket többször kiejti és a 
tanulókkal addig ismételteti, míg meg nem győződik róla, hogy vala
mennyi helyesen ejti ki, végre az egész osztálylyal chorusban olvas
tatja. A tanulók e szókat külön e czélra használandó füzetbe jegy
zik. Megjegyzendő, hogy a szóknak jelentését a tanulókkal nem 
kell közölni, mert nem szókincs-gyűjtésről van szó, hanem a helyes 
kiejtésről. Az összes betűk kiejtésének ily módon való begyakorlása 
«tán, a tanár a franczia abc-t is a táblára írja, azt többször elolvassa 
és a tanulókkal is begyakoroltatja. Már ezen olvasási gyakorlatoknál 
■is használ a tanár egyes franczia kifejezéseket, hogy a fül az idegen 
hangzással megismerkedjék, illetve azt mielőbb megszokja; pl. Lisez, 
-répétez, prononcez, continuez, écrivez, encore une fois, levez-vous, 
asseyez-vous, prononcez encore une fois, s’il vous plait, venez au 
tableau, allez á votre place, fermez la porté, ouvrez la fenétre, etc. 
■Természetes, hogy a tanár ezen kifejezések magyar jelentését a 
tanulóknak megmondja, sőt a táblára is felírja. Ezek után a tanár 
npróbb összefüggő olvasmányokba fog, elolvas egyét legalább kétszer, 
de ha szükséges, különösen kezdetben, még többször is. A tanulókkal 
pedig addig olvastatja, míg valamennyi helyesen olvassa, mert a fő
súlyt a tiszta kiejtésre kell fektetni. Aztán a tanár egy-egy pontot 
.olvas, és ezt a szükséghez képest magyar nyelven megmagyarázza, 
nehány tanulóval könyv nélkül ismételteti, és végre az egész osztály
lyal chorusban mondatja e l ; az egyes szókat a magyar jelentéssel 
együtt a tanulók füzeteikbe írják. így tárgyaltatik az olvasmány végig. 
Midőn már a tanulók az egész olvasmányt értik és könyv nélkül is 
itudják, a tanár kérdésekkel felbontja és az egyes kérdéseket a 
tanulókkal ism ételteti; a választ legelőször a tanár adja meg és néhány 
itanulóval szintén ismételteti, és végre a kérdést a válaszszal együtt 
az egész osztálylyal chorusban mondatja el. így tárgyalandó minden 
olvasmány franczia nyelven, úgy, hogy a tanulók majdnem kizárólag 
franczia nyelvet hallanak, ez által megszokják és a nyelv idegenszerű
sége mintegy magától eltűnik. A tanítás tehát kérdés és feleletből áll. 
Az olvasmányokat oly módon kell összaválogatni, hogy mindegyike a 
grammatika egyes részének a megismertetésére alkalmas legyen. Ezen 
módszer, az írásbeli gyakorlatok kivételével, a mi tantervűnkkel össze 

.nem ütközik, és annak eleget is lehet tenni. Ellenben nem írathatunk 
olyan gyakorlatokat, a minőket a mi tantervűnk előír, mert ez a 
módszer a magyarból francziára való fordítást az első két esztendőben 
teljesen kizárja. Ezen módszer az írásbeli gyakorlatok tárgyául a fel
dolgozott olvasmányok emlékezetből való leírását, azoknak más szám 
vagy más időben való kidolgozását, a tanár által kijelölt kérdésekre 
.való feleleteket, egyes .befejezett grammatikai részek feldolgozását és

41*
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különösen a dictandókat kívánja. A tanár a gyakorlatokat á tnézi, és  
a hibákat aláhúzza. A füzetek visszaszolgáltatásakor a tanár a gyakor
latot a táblán újra kidolgoztatja és így alkalma van az összes hibákat 
megbeszélés tárgyává tenni.

Ezek után bátorkodom t. szaktársaimhoz azt a kérdést intézni,, 
vájjon hiszik-e, hogy érettségi vizsgálatot tevő ifjaink sikeresen meg
fejtik a nekik kijelölt magyarból francziára fordítandó tételt, ha mi 
hat éven át ezt a módszert lelkiismeretes buzgósággal végrehajtjuk ?

(Kassa.) Bévai Manó. 1

A NAGYVÁRADI ÁLL. FŐREÁLISKOLA FEGYELMI ÜGYE ÉS A 
„KOSZTOS“ TANULÓK.

Már néhány hónap óta olvashatni a fővárosi napilapokban „A 
nagyváradi főreáliskolai botrány“, „Egy állami főreáliskola szennyese1“ 
sth. czímek alatt olyan híreket, melyek mind arra mutatnak, hogy 
az ottani intézetben nagy baj van, mely baj sürgős orvoslást igényel.
. Azóta át is helyeztetett onnan hivatalból két tanár, a legujab időben 
pedig úgy .az igazgató mint az egész tanári kar ellen elrendeltetett 
a fegyelmi vizsgálat. A Nagyváradon megjelenő „Szabadság“ és „Nagy
várad“ czímü napilapok nyilatkozatot nyilatkozat után hoztak.ez ügyben,, 
vezérczikkekben foglalkoztak vele, szenvedélyes hangon tárgyalták a 
történteket, az olyan kifejezések „Augiász istállója“, „zsarolás“, „hűtlen 
kezelés“ még a legszelídebbek voltak, a melyekkel e czikkekben éltek. 
—  és ily czikkek néhány héten át majdnem minden nap jelentek 
meg, majdnem minden nap más-más tanárt támadva. Ha pedig e- 
vádak, támadások és a közönségben nyilvánuló, felháborodás okát. keres
sük, azt találjuk, hogy az úgynevezett „kosztos“ tanulók tartása a. 
tanárok részéről és az evvel történt visszaélések e nagy botrány 
tulajdonképem oka.

A történt dolgokat itt részletesebben elősorolni nem igen lehet,, 
elég nagy feladat egy tanárnak az ezen ügyben megjelent czikkeket 
és nyilatkozatokat olvasni; de az „Országos Középiskolai Tanáregye
sü le tének  feladata, sőt kötelessége is, orgánumában foglalkozni avval 
a kérdéssel, hogyan lehetne az ilyen esetek ismétlődését meggátolni p 
mert hiszen a „kosztos“ tanulók tartása és az evvel történő vissza
élések nem mai baj és nemcsak nagyváradi specialitás, régi és majd
nem mindenütt található oka az annak a panasznak, hogy a tanárok
nak nincsen társadalmi tekintélyűk és hogy egymás közt sincs meg a. 
kellő egyetértés.

Addig, a míg itt-o.tt egy-egy tanár egy tanulót családi körébe- 
bevesz, atyja helyetteseként bánik vele, előmenetelét szigorúan ellen
őrzi és a mai kor igényeinek megfelelően fölneveli, addig a közönség
nek sincs kifogása a kosztos tanulók tartása ellen ; de ha ez egészem
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üzletszerűen tö rtén ik ; ha a tanév elején a tanárok között — különösen 
a jobban fizető tanulókért —  egész versenygés tapasztalható ; ha az 
egyik tanár a másiktól mindenféle úton és módon az ilyen jobban 
űzető tanulót elhalászni igyekszik; ha már a szülőknél az a vélemény 
kezd lábra kapni, hogy egy gyenge vagy bukott tanulót elég egy 
tanárhoz kosztba adni, hogy biztosan átcsuszszon; ha a tanulók az 
ilyen kosztba levő társaiknak gúnyosan és talán jogosan is szemökre 
■vetik, hogy könnyű nekik, hiszen tanárok „kosztosai“ ; ha a kollegák 
minden tanári értekezlettől, melyben a tanjegyek megállapíttatnak, 

«lőre irtóznak, félve azon összeütközésektől, melyek a kosztos tanulók 
miatt majdnem mindig és mindenütt előfordulnak; vagy ha a gargon 
tanár nősülése esetében jövedelme jelentékeny emelésének módját 
-épen a kosztos tanulók tartásában látja; sőt ha a társadalom azt 
gúnyosan vagy komolyan a tanári fizetés egyik kiegészítőjének tartja ; 
akkor a kosztostartás épen nem alkalmas az annyira óhajtott tanári 
társadalmi tekintélyt emelni és akkor az ilyen jómódú tanuló a leg
rosszabb nevelésben részesül, az érettségi vizsgálaton átmegy ugyan, 
•de erkölcsi érzülete és talán a tudása is nem igen magas polczon 
áll, szülői nagyon rosszúl gondoskodtak neveléséről.

A tanár hivatása nemcsak tanítani és nevelni a reá bízott 
tanulót, hanem minden év végén meg is birálni, azért szükséges, hogy 
nz elfogultságnak árnyéka se férjen a tanárhoz.

Összeférhető-e hát, e szempontból ítélve, a tanári állással kosz
tos tanulók tartása ? A törvényszéki biró nem ítélhet egy, vele meg
lehetősen távoli rokona fölött sem ; semmiféle üzleti perben, a hol 
ő anyagilag érdekelve van, nem szólhat hozzá. Csak a tanár vagy 
igazgató ítélhessen, kapaczitálhasson, sőt befolyásolhasson ilyen esetben ?

Hogy mennyire haladt már a kosztostartás üzletszerűsége, lát
hatjuk némely fővárosi lapok nagy szünidői ,.apró hirdetései“-bői, a 
hol ilyenkor elég gyakran körülbelül ilyenféléket találhatni; „Egy 
alkalmazásban levő középiskolai (némelykor állami) tanár megbukott 
vagy gyenge tanulókat ,.koszt“-ba vesz. Biztos'sikerről garantia stb ,, .

A külföldön már régóta beláttak a tanárok kosztos tartááának 
veszélyeit, elég Ausztriára hivatkozni; egyesületünk 1886. deczemberi 
közlönye szerint az osztrák közoktatásügyi minister valamennyi ta r
tományi iskolai hatósághoz rendeletet intézett, melyn'ek értelmében a 
következő tanévtől kezdve a középiskolák igazgatóinak egyáltalában 
nem szabad az illető intézetbe járó tanulónak szállást és ellátást adni. 
■Oly helyeken, a hol több ilynemű intézet van, e tilalom kiterjed az 
illető intézet tanáraira is. E rendelet utóbbi pontja nyilván azt jelenti, 
hogy a ki fiát okvetlenül tanárhoz akarja adni, ily helyen a másik 
középiskola valamely tanárához adhatja.

A magyar közoktatásügyi minister az ilyen esetek, mint a nagy-

J r :. - . i ' 1  t  : • . '  i  Г - {/=.;? о?

* Mi ilyet még nem olvastunk. Szeri:.
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váradi idei, a budapesti VII. kerületi áll. főgymnasium tavalyi és számos
más esetek után kényszerülve lesz osztrák collegájának példáját követni; 
nem volna-e tehát czélszerű, ha a Tanáregyesület kebléből indulna 
ki az a mozgalom, melynek czélja e nagy baj orvoslása ?

Fizetésrendezésünk, a szolgálati pragmaticának égető szükséges
sége, a tanároknak megengedhető mellékkeresete az intézeten kívül —  
továbbá a tandíjkezelés, a jegyzőség, a nem kötelező tantárgyak tanítása, 
egyáltalában mind azon mellékfoglalkozások az intézeten belül, melyek 
némi anyagi kárpótlással járnak, mind olyan kérdések, melyek a 
kosztos tanulók tartásának kérdésével együttesen tárgyalhatók. Ha a 
tanár tisztességes fizetést kap, tisztességes utón tehet szert melléke 
keresetre, nem fog szorulni „kosztos“ tartásra, akkor csakhamar elné
mulnak az olyan vádak és támadások, a milyenek a nagyváradi lapok
ban olvashatók voltak és akkor meglesz a középiskolai tanárnak az 
őt megillető társadalmi tekintélye is.

(Lőcse.) K u r o v s s h y  Adolf.

AZ IFJÚSÁGI IRATOK ÉRDEKÉBEN.

Közlönyünk f. é. 20. és 21. számaiban hosszabb czikkben ismer
tettem ifjúsági irodalmunkat. Ez ismertetés czélja volt, mint már ott 
jeleztem, útját egyengetni egy vállalatnak, mely ifjúsági müvek kiadá
sát tűzte ki feladatául. Azok után, miket ott mondottam, azt hiszem, 
felmentve érezhetem magam attól, hogy az ily vállalat jogosultságát 
és hasznosságát bizonyítgassam. Kik említett ismertetésemet figyelmükre 
érdemesítették, bizonyára meggyőződtek arról, hogy ily vállalatra fel
tétlenül szükségünk van.

Először is ifjúsági irodalmunk még numerice sem elégíti ki 
a középiskola szükségletét. Ez az oka, hogy sok oly olvasmányt 
vagyunk kénytelenek tanítványaink kezébe adni, melyek a középiskolai 
tanuló érettségi és képzettségi fokát vagy meghaladják, vagy jóval 
alatta állanak. Felsőbb osztályok számára írt ifjúsági műveink, jelesen 
szakmunkáink, melyek kifejezetten e czélra készültek volna, teljes
séggel nincsenek. A hiányt itt a különböző tudományos társulatok 
kiadványaival igyekszünk pótolni. Igyekszünk ; de tényleg nem segí
tünk rajta. Azok a tudományos müvek nem készültek az ifjúsági 
olvasmány szempontjából; azért nem is igen olvassák őket a tanulók. 
Az alsó osztályok olvasmányait nagyrészt az óvodából és az elemi 
iskolából kölcsönözzük. Hogy a házi olvasmány által elérendő czélt 
ezen az utón sem itt, sem ott nem érjük el, ez, azt hiszem, nyilván
való dolog.

De másodszor ifjúsági irodalmunk, mint ismertetésemben szám
adatokkal bebizonyítottam, nagyon egyoldalú fejlődésnek indult, alig 
két műfajban mutat fel észrevehető gyarapodást. Komolyabb irányú,.
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ismeretközlő ifjúsági müveink elenyészőleg csekély számban vannak. 
Ezért történik, hogy a kevésbbé jó, sőt határozottan gyenge munkák 
iránt is kénytelenek vagyunk elnézők lenni.

Végre azon ifjúsági müveink is, melyek magokban tekintve 
kiváló munkáknak mondhatók, minők jelesen a classical ókorra 
vonatkozó ifjúsági műveink, legalább részben abban a fogyatkozásban 
szenvednek, hogy nem készültek egy bizonyos meghatározott érettségi 
és képzettségi fokra való tekintettel. Már pedig nem szenved kétséget, 
hogy az ifjúsági olvasmánynak okvetetlenül tekintettel kell arra lennie, 
és pedig nemcsak az anyag kiszemelése, hanem annak feldolgozása 
tekintetében is.

Ifjúsági irodalmunk ezen fogyatkozásai nem kerülték ki a tan
férfiak figyelmét. Figyelmeztettek azokra ismételve mások is, és pedig 
jóval előttem is. Kétségtelenül bizonyítják ezt azon kísérletek, melyek 
a baj orvoslására történtek. Avagy nem azt bizonyítják-e a Tanáregye
sület által kiadott ifjúsági iratok, nem a szükség hozta-e létre a Franklin- 
társulat által megindított „Ifjúsági iratok tá rá t? “ Sajnos, hogy mind 
a két vállalatban alig néhány füzet jelent meg, és még sajnosabb, 
hogy mind a kettő már hosszabb idő óta nem ad életjelt magáról. 
Oka ennek minden egyéb lehet, csak az nem, hogy a haj, melyen e 
vállalatok segíteni akartak, már orvosoltatott.

Mert a baj, mint ismeitetésemben kimutattam, még mindig meg
van és így természetesen a baj orvoslásának szükségessége is. Bizo
nyítja ezt az is, hogy újabb időben is történtek felszólalások az ifjú
sági iratok érdekében. Többi közt t. Morvay Győző tagtársunk sürgette 
az ily vállalat megindítását, vagy, ha úgy tetszik, folytatását. Mind 
t. Morvay Győző tagtársunk a Közlöny múlt évi áprilisi számában, 
mind mások hozzám intézett leveleikben egyenesen hozzám fordultak 
ez ügyben. E bizalom okát talán abban kell keresnem, hogy hosszabb 
idő óta foglalkozom az ifjúsági könyvtárak ügyével, és így talán jobban 
tájékozódtam az iránt, mire van szükségünk, mint lehetnek tájékozva 
azok, kik nem tanulmányozták át irodalmunkat az ifjúsági olvasmány 
szempontjából.

Hogy a felszólításra mindez ideig sem egyik, sem másik érte
lemben nem nyilatkoztam, természetesnek fogja találni, ki csak némi
leg is ismeri az ily vállalat megindításának nehézségeit. Érthetőnek 
fogja találni habozásomat különösen akkor, ha előadom, miként óhaj
tanám a tervet megvalósítani.

Mindazon kísérletek, melyeket e téren eddig tettünk, vagy nem 
felelnek meg a czélnak, vagy ha megfelelnek, más okokból nem ered
ményezhettek feltűnőbb sikert. Némely ifjúsági vállalataink, Ifjúsági 
Könyvtáraink ugyanis nagyon egyoldalúak, általában szépirodalmiak 
vagy történelmiek, mások meg rendszerint csak egy füzetet adnak ki 
évenkint. Azok épen egyoldalúságuk miatt nem felelnek meg a czél-
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п ак ; ezek meg a kiadott fűzetek csekély száma miatt alig lendítenek 
valamit az ügyön.

Az ily ifjúsági vállalatnak, hogy a bajon nemcsak sikeresen, 
hanem gyorsan is segítsen, először szélesebb alapon kell mozognia, 
azaz a középiskolai oktatás minden ágát fel kell ölelnie, a mely 
olvasmány alakjában feldolgozható, és másodszor évenkint nem egy 
vagy két, hanem minél több füzetet kell kiadnia. Csak úgy érhető el, 
hogy ifjúsági irodalmunk az iskola szükségletét minden irányban kielé
gítse és mennyiség tekintetében is rövid idő alatt jelentékenyen fel
lendüljön.

De ehhez szükséges, hogy minél számosabban sorakozzunk a 
vállalat köré s azt szellemi és erkölcsi támogatásban részesítsük. 
A szellemi közreműködéstől függ ugyanis első sorban, hány müvei 
leszünk képesek az ifjúság könyvtárát évenkint gyarapítani. De szük
séges továbbá, sőt talán még szükségesebb az anyagi támogatás is. 
E támogatás természetesen abban fog állani, hogy középiskoláink és 
hasonrangú intézeteink a vállalat kiadványait annak idején az ifjúsági 
könyvtárak részére megrendeljék. Ez, mint mondám, talán még szük
ségesebb, mert a kiadókat, hiába, csakis úgy bírhatjuk arra, hogy 
évenkint nagyobb számú füzeteket adjanak ki, ha a sikert csaknem 
biztos kilátásba helyezzük, ha meggyőzzük őket arról, hogy a vállalat 
épen semmi vagy csekély koczkázattal jár.

De minthogy erre nézve senki sem nyújthat teljes biztosítékot, 
a vállalatról egyelőre természetesen csakis mint kísérletről lehet szó. 
A vállalat a jövő tanévvel mindenesetre meg fog indulni; 4— 5 füzet 
megjelenése már is biztosítva van. De sikerül-e azt szilárdan megala
pítanunk s fenmaradását biztosítanunk, az természetesen attól függ, 
mennyire alaposak voltak kilátásaink, mily mértékben valósulnak meg 
reményeink.

A vállalat első sorban ott óhajt segíteni, hol legnagyobb a 
szükség t. i. az alsó osztályok olvasmányáról fog gondoskodni. Az 
olvasmányok összeválogatásában szorosan a tanterv követelményeihez 
és utasításaihoz fogjuk magunkat tartani. A tervbe vett ifjúsági 
müvek az alsó osztályok tananyagának körében fognak mozogni. A mesét 
és egyelőre a költött tárgyú elbeszélést is, ha nem egyúttal ismeret- 
közlő, kirekesztjük a vállalatból. Ezekkel úgyis bőven ellátnak ben
nünket ifjúsági íróink.

Az első sorozatba a következő olvasmányokat vettük tervbe;
1. Hún-magyar mondák. Próza és költemény (pl. Arany, Rege 

a csodaszarvasról; Garay, Árpád, a honalapító stb.).
2. A trójai háború.
3. Görög míveltségi állapotok.
4. Aeneas, Róma alapítása. A királyság kora. Míveltségi álla

potok a királyság korában. . . . . . .
5. Néprajzi olvasmány.
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(i. Képek az állatok világából.
7. Útleírás.
8. A nálunk is ismeretes és az általános műveltség szempont

jából fontos német mondák (Csontos Siegfried, Reineke Fuchs, 
Lohengrin stb.).

Az egyes füzetek terjedelme öt ív. A stilus legyen egyszerű és 
világos. Szükséges az anyagnak fejezetekre osztása, s a fejezeteknek 
sem szabad hosszúaknak lenniök. A fejezetekre osztás megkönnyíti az 
áttekintést; a rövid fejezetek pedig nem fárasztják ki a gyermek 
figyelmét. Végre, ámbár magától értetik, mégsem tartom feleslegesnek 
különösen hangsúlyozni, hogy a hol az csak lehetséges, a hazafias 
érzület ébresztésére és ápolására kell törekednünk. A nemes, erkölcsi 
irányzat is egyik főkellék. A vállalat kiadványai e tekintetben feltét
lenül megbízhatók lesznek. A müvek lehetnek eredetiek vagy fordítot
tak. Sőt szívesen fogadjuk az átdolgozást is, ha valamely kiváló, de 
egyik-másik okból kifogásolható műről van szó.

Lesznek talán, kik a vállalatnak még részletesebb ismertetését 
várták. Azonban Közlönyünk szűk kerete nem engedi meg, hogy a 
kevésbbé szükséges dolgokra is kiterjeszkedjünk. Másrészt meg azt 
hiszem, a mondottak teljesen elégségesek arra, hogy a vállalat czél- 
jaira nézve tájékoztassanak és egyúttal ösztönzésül szolgáljanak arra, 
hogy az ügyhöz esetleg mások is hozzászóljanak.

(Budapest.) Dr. Szem áh István.

HOGY JÖTT LÉTRE AZ 1818-IKI «MAGYAR TANÍTÓI ELSŐ EGYETEMES 
ÉS KÖZÖS GYŰLÉS.?

— Egy kis helyreigazítás. —
A «77. országos és egyetemes tanügyi congressus értesítőjén -nek első 

számában, a 16. lapon, a Péterfy Sándor kis füzete* alapján azt az állítást 
olvassuk, hogy «az I. magyar tanítógyűlés eszméje a «Magyar nevelési 
társaság*-ból indult ki, melynek elnöke Ney Ferencz volt. A gyűlés elő
készítését maga a «Nevelési társaság, által e czélból kiküldött és magát a 
vidéki tagok bevonásával is kiegészíthető választmány végezte». A folyó hó
ll-ikén tartott országos szervező gyűlésen dr. Веке Manó az ő szépen ki
dolgozott előterjesztésében így nyilatkozik : «Az első congressus nem támasz
kodhatott olyan tanügyi egyesületek működésére, mint a második. Bár az 
első is az akkori nevelési társaság kezdeményezésére indult meg és egy-két 
protestáns tanítási testület már akkor is életjelt adott magáról». Minthogy 
egyik állítás sem felel meg a valóságnak, az előttem levő hiteles adatok 
alapján kötelességemnek tartom azokat helyreigazítani.

Az első magyar tanítói gyűlés eszméje teljességgel nem a Magyar 
nevelési társaságban született, hanem a pesti protestáns tanítókban, különö
sen annak egyik derék tagjában, dr. Tavassy Lajosban (előbb Teichengräber), 
a ki 1848. június 6-án, a szabadság, egyenlőség és testvériség nevében

* Az 1848-iki Tanügyi congressusról. Irta Péterfy Sándor. Budapest. 
Singer és Wolfner. 34 1. Ára 25 kr.

Orsz. K özép isko lai T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXVIII. 4 2



578

hívta össze közös tanácskozás végett július 20. és többi napjaira az ország 
tanítóit. , V

Azt hiszem, bogy a, II. országos és egyetemes tanügyi congressus 
küszöbén nem lesz talán egészen érdektelen elmondani, hogy mi módon 
született meg a Magyar tanítói első egyetemes és közös gyűlés eszméje ? 
Adataimat a dr. Tavassy 'Nevelési ' Emléklapok* czímü tanügyi füzeteiből 
veszem, melynek mind a hat füzete megvan a szerző ajándékából a sáros
pataki ev. ref. főiskola könyvtárában, azzal a szép levéllel együtt, melylyel 
műveit a főiskolának, melynek tanítványa volt 4. évig, felajánlja, Hogy mily 
meleg hangon ir a «szellemi anyához» azt következtetni lehet ebből a pár 
sorból is: «A mit a felserdült gyermek erdőn, mezőn, berken-gyiimölcsök- 
ben szedegetett, azt az Anyának is jön bemutatni». «Tessék édes Anyám!» 
«Sárospatakon tanultam a Hazát -szeretni, az életben a Hazáért dolgozni. 
48-ban a Hazával örülni, 49-ben érette szenvedni. 49 után vele sírni, meg 
azután tűrni.»

Az evangélikus iskolák tanárai 1841-ben Zay-IIgróczon gyűllek össze 
először közös tanácskozásra s ott alkották meg összes iskoláinkra nézve az 
akkor híres «zay-ugróczi tantervét». Hasonló gyűlést tartottak 1845-ben is. 
A közös gyűlések mellett a két dunakerületi és a két tiszai kerület tanárai 
is tartottak külön gyűléseket is. A dunakerületi tanároknak 1846-ban, 
aug, 10. Pesten kellett összejönniük, de a megbízottak czélszerűnek látták, 
hogy erre a gyűlésre «we csak a dunakerület evang. tanodáinak tanárai, 
hanem egyúttal a két tiszai kerületéi és ismét, nemcsak a prot. evang. tudo
mányos intézeteinek férfiai, hanem egyszersmind prot. református testvéreink 
'föintézeteinek tanárai is, teljes bizodalommal meghívassanak, ugyanazon 
testvéri érzettel küldetendvén meg a meghívólevél erdélyi tanári barátaink
nak és protestáns hitű rokonainknak is*. («Nevelési Emléklapok» második 
füzet. 1847. 5. lap.)

1846. márcz. 30-ikán bocsátották ki a meghívót <a pesti prot. evang. 
gymnasium és a vele összekapcsolt tanodák tanárai és azok nevében dr. Tavassy 
Lajos, igazgató-tanár». Az összehívó mind a két protestáns felekezetnél 
lelkes fogadtatásra talált, mint ezt Tavassy a «N. E. L.»-ban a 9. lapon említi: 
«a pesti intézet pecsétjének «ébren» jelszava mindenütt ébren találta a 
lelkeket, mint a melyek ily felszólításra saját sugallatuk s az idő intésénél 
fogva már várva vártak. A gyűlés csakugyan szép eredménynyel megtarta
tott s egyik nevezetes intézkedése volt, hogy Kovács János indítványára ki
mondatott, hogy a falusi tanítók is befogadtatnak ezentúl a gyűlés tagjai 
közé. Ezzel a határozattal megszületett az országos és egyetemes protestáns 
tanügyi congressus eszméje.

Egy ilyen egyetemes protestáns tanügyi congressus helyéül 1847-re 
Sopront jelölték ki, 1848-ban pedig Pestet. Az 1848-iki gyűlésre márczius 
10-ikén bocsátotta ki a meghívót tanártársai nevében Tavassy («Név. Emlék
lapok», ötödik füzet, 161. lap), a ki a «Nevelési Emléklapok» ötödik füzetében, 
a X. lapon már ezt írja : «Semmit nem akarok most egyebet, mint a külön 
felekezetek tanítói és nevelőinek egymásközti erősbülésére, közös nevelési és 
tudományi czéloknak a tanoda mezejéni elérésére és ily közös czélok felé 
közremunkálása végett kimondani az egyesülési eszmét. Tanítói tanácskoz- 
mányokat ne tartsanak ezentúl a külön felekezetek tanítói külön, hanem 
tartsák azokat mindannyinak közös felhívása mellett, közösen és központion*.

Az 1848 iki év az eszméket gyorsan érlelte s így nem sokára kelletett 
várni Tavassynak sem. hogy előbb említett óhajlása beteljesedjék. így történt, 
hogy protestáns tanítótársai nevében a tervezett protestáns gyűlés helyett 
július 6-án a szabadság, egyenlőség és testvériség jelszava alatt «közös és 
egyetemes tanítói tanácskozmányra» hívta meg Pestre, július 20-ára Magyar- 
ország tanítóit («Név. Emléklapok», ötödik füzet, 203..lap). Érdekesnek tartjuk 
a meghívóból közölni a közös tanácskozás indokolásának, a következő pont
ját : «Tanítói gyűléseket ezentúl a kor szelleme elleni vétség nélkül nem sza-
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bad többé tartaniok a magyar birodalmi tanítóknak vallásfelekezeti térek 
elkülönzésc szerint, a mint az eddigelé történt, habár mind a három prot. 
felekezet tanítói tartóik is azokat együtt; a tanítói conferentiákat vagy a 
köztanodákat illető tanácskozmányokat és gyűléseket ezentúl egyérdeküen, egy 
téren és egy czél felé, valamennyi közhazai tanítóknak keilend és lehetend 
csak együtt tartaniok». Hogy a lelkes felhívásra felekezeti különbség nélkül 
mintegy 21'i tanár gyűlt össze, s hogy ezen a gyűlésen mily nagyfontosságú 
ügyeket vettek tárgyalás alá, az mindnyájunk előtt ismeretes.

Az első közös és egyetemes tanítói lanácskozmány eszméje tehát a 
pesti protestáns tanárokban született meg ás nem a «Magyar nevelési 
társaságiban Ezt bizonyítja a «Név. Emléklapok» 6-ik füzetének 35. lapja 
is, melyen a következőket olvashatjuk : <A szétküldözgetett meghívót vette a 
Magyar nevelési társaság is Pesten, és hozzájárulva az ügyhöz, nemcsak azt 
határozta közgyűlésileg, hogy a társaságnak tagjai mindannyian részt kíván
nak és fognak venni a tartandó gy űlésen, hanem még közelebb érdeklöleg azt 
is, miszerint a választmányi és egyép tagjai még . külön előkészítő tanács
kozmányokat is tartsanak az eredeti tneghívót szétküldözgetökkel együtt*.

Lehet, hogy Péterfyt és Bekét az tévesztette meg, hogy az Emléklapok 
21. lapján az «oktatási minister» úrnak kézbesítendő petitio így kezdődik: 
«A magyarországi tanítók és nevélők A M. nevelési társaság megbízottai által 
egyetemes és közös tanítói gyűlésre, meghivatván»,, de hogy ez a kifejezés 
nem volt egészen az igazságnak megfelelően alkalmazva, azt úgy hiszem, a 
fentebbiekben sikerült kimutatnom. Annyi azonban bizonyos, hogy a gyűlés 
XX. jegyzőkönyvi számában a budapesti magyar nevelési társaság, melynek 
alapszabályait felolvasták, bízatott meg, hogy a körülményekhez képest ezentúl 
az egyetemes tanítói és nevelői kart időszakonként közgyűlésre gyűjtse. ,

(Sárospatak.) v| Búza ,
------------> : r ■

MÉG EGYSZER KOR ÉS ÉRDEM.

Úgy látszik, hogy azon nehány futólagos megjegyzésemnek, melyeket 
«Kor és érdem* czímen fűztem a februári kinevezésekhez, (Közlöny 25. sz.), 
alapos félreértés lett a sorsa. Félreértették mindazok, a kik Bauer Simon 
dr.-ral azt hiszik, hogy én ez alkalommal a középiskolai tanárság idősebbjei 
ellen intéztem támadást. Ez távol állott tőlem, nemcsak azért, mert én 
idősebb collegáimnak legnagyobb része iránt tisztelettel és elismeréssel visel
tetem, hanem, mert az én diplomám sem tartozik épen a legfiatalabb keltűek 
közé. Félreértették mindazok, a kik Bauer dr.-ral csupán a régibb kartár- 
sakra alkalmazzák azt az én nem nagyon aesthetikus, de bizonyára találó 
hasonlatomat a húsvagdalékról, holott ebbe belefoglaltam az egész közép
iskolai tanárságot, természetesen jó magamat is.

Félremagyarázzák pedig mindazok, a kik Bauer Simon dr.-ral együtt 
világos szavaim ellenére azt olvassák a fejemre, mintha én a jutalmazandó 
érdemen nem első sorban az iskolán belül, tanítással és neveléssel szerzett 
érdemet értenék.

A félreértéseket megállapítva és a félremagyarázások ellen tiltakozva, 
tartózkodom minden polémiától, még Bauer dr.-nak azon különös elméleté
vel sem foglalkozom, mintha a tanári működés megítélhetetlen és értéke 
szerint megmérhetetlen valami volna, valamint azon legalább is merész 
állításával sem, mintha a tanár magán az iskolán belül nem is szerezhetne 
jutalmazásra méltó érdemeket, hanem csak a következő kijelentésekre szorít
kozom.

1. Az anciennitás elve mereven végrehajtva absurdumokra vezet, a 
buzgalmát nem emeli, a szellemi versenyt nem fejleszti, a tehetséget nem

42*
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ösztönzi, a nemes ámbitíónak nem ad tért és alkalmat; ellenben a halálra 
való speculálást meggyökerezteti. Ezért correctivumr.i szorul, mely nem lehet 
más, mint :

2. az érdem szerinti, a soron kívüli előléptetés, a mely intézménynek 
jogosult, sőt szükséges voltáról eléggé tanúskodhatnak a világ összes hivatal
noki statusai, főkép a hadsereg tisztikara. Hogy pedig a soron kívüli elő
léptetés visszaélések forrásává ne válbassék és kivált hogy a prolectiót 
föl ne burjánoztassa. sürgős szükség :

3. oly szabályzat alkotása, mely kötelezően megállapítja a kor és 
érdem szerinti előléptetések arányszámát és a mely határozottan körülírja 
a jutalmazásra méltó érdemeket, valamint, a mellőzéssel sújtható hibákat* ’

(Debreczen.) Kardos Albert.

KÖZOKTATÁSÜGY.

A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA.

A közoktatási tanács a tőlünk is közölt nagyfontosságú ministeri ren
deletekben fölvetett kérdések megvitatására értekezletet hívott össze, mely 
május 2-án tartotta első gyűlését. Részt vettek benne Fehér Ipoly, a tanács 
elnökének elnöklete alatt Berzeviczy Albert, Szász Károly, Klamarik János dr. 
és Leövey Sándor ministeri tanácsosok, Erödi Béla, Hofer Károly főigaz
gatók, Heinrich Gusztáv, Márczáli Henrik egyetemi tanárok, Fináczy E. 
igazgató, egyszersmind a kérdések előadója, Ferenczy József dr. a tanács 
jegyzője, Kármán Mór, Cherven Flóris igazgató és a következő középiskolai 
tanárok : Alexander Bernát, Веке Manó, Demeczky, Hankó, Horniselc, Ottó, 
Pozder, Biedl Frigyes, Schmidt Ágoston és dr. Schuschny, az egészségtan 
professora.

A tanácskozás az első nap csak általánosságok körül forgott, de köz- 
megegyezés mutatkozott a revisiónak, a középiskolai tanítás javításának 
szükségességére vonatkozólag. Nagy hatással beszélt az előadó Fináczy Ernő, 
kinek főleg a magyar irodalmi tanítás reformjára vonalkozó nézetei meg
érdemelt figyelemben részesültek.

Fehér Ipoly elnök megnyitotta a gyűlést s miután a megjelenteket 
üdvözölte, röviden vázolta a rendeletek tartalmát, kijelölte a tanácskozás 
rendjét, melynek értelmében először a végzendő munka elvei állapítandók 
meg, bogy azután külön bizottságok tárgyalhassák a részleteket. A jegyző
könyv írásával Ferenczy Józsefet bízta meg.

Fináczy Ernő dr. előadó hosszabb beszédben commentálja a ministeri 
rendeleteket. Fontosnak tartja, hogy a közoktatási tanács foglalkozzék a túl
terhelés kérdésével. Rá kell végre határozottan mutatnunk a túlterhelés 
okaira Tankönyveink, a mi a tudományos szempontot illeti, elég szépen 
haladtak, de a módszer tekintetében nagy zűrzavar mutatkozik. A legellen
tétesebb módszerű tankönyvek vannak használatban. Segédkönyvek dolgában 
a legnagyobb hiányok mutatkoznak. Nincs magyar nyelvkönyvünk, nincs 
történeti olvasókönyvünk. Tanárok számára való vezérkönyveink egyáltalán 
nincsenek. A tanárok egy része pedig nem tanít tervszerűen, módszeresen. 
Ebben rejlik a túlterhelés legnagyobb oka. Tanárképzésünk hiányos. Nagyon

* Nem hozom fel magam melletti érvül, de említés nélkül sem hagy
hatom, hogy a legutóbb, f. évi ápril 27-én közzétett kinevezések és előlép
tetések nagyon közel járnak a részemről korábban és újabban formulázolt 
föltételekhez. К. A
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kevés tanár részesül a gyakorló-iskola képzésében. Az osztályok zsúfoltsága 
is nagy baj, csakhogy e téren minden javítás óriási költségeket okoz. A 
szakrendszer túltengése mindenesetre káros, de az osztálytanítás rendszeré
hez nem térhetünk vissza s a nyelvek az állami iskolák alsó osztályaiban 
többnyire egy kézben vannak. Miután még az itt szóba kerülő többi mozza
natokat is röviden tárgyalta, az előadó áttér a nemzeti elem kérdésére. A 
magyar történet tanítására szánt időt keveseli, a nyolczadik osztályban e 
tárgy óraszáma szaporítandó. A magyar földrajz most csak az I. osztályban 
szerepel mint független tantárgy; az előadó ajánlja, bogy a VII. oszlályban 
is kimerítő módon taníttassák. Legbővebben szól a magyar irodalmi oktatás
ról. Kifejti, hogy ez oktatás tervének legfőbb baja, hogy minél magasabb az 
osztály, annál elméletibb s elvontabb lesz a tanítás. A stilistikának, rheto- 
rikának, poétikának, ily elvont tanítása, mint nálunk dívik, káros és másutt 
nincs példa rá. Ennek nem annyira a tanterv az oka. mint a tanterv meg 
nem értése. Hihetetlen mértékben grassál itt a magolás. Nézete szerint a 
tanterv eredeti alapgondolatát helyre kell állítani, a IV. osztályban epikus 
műveket, az V-ben lyraiakat, a VI-ban drámaiakat kell olvastatni, azután 
már a VlI-ben megkezdeni az irodalomtörténetet, de nem úgy, mint a reál
iskolákban, melyekben a VlI-ben elvégzik az irodalomtörténetet 1820-ig, 
hanem műfajok szerint; a VlI-ben tárgyalandó a költői, a VIII-ban a prózai 
irodalom, párhuzamban a megfelelő latin s görög oktatással. A stilus taní
tására nagyobb súlyt kell helyezni s e czélra az önképző körök működését 
is fölhasználni. A nemzeti elem nagy jelentőségének s művelése intensivvé 
tételének kiemelésével végzi tartalmas fejtegetéseit.

Berzeviczy Albert dr. elvi álláspontját jelzi a fölmerült kérdésekkel 
szemben. Ha az egységes középiskola megalkotása közel volna, e tanácsko
zások fölöslegesek volnának, mert a fölvetett eszméket annak keretében 
kellene érvényesíteni. De úgy látja, hogy az egységes középiskola most nem 
kerül napirendre, azért e gyakorlati szempontnak engedve, belebocsátkozik 
a revisio kérdésének tárgyalásába, ügy látja a dolgot, hogy sok javító intéz
kedés a tanterv keretén belül is lehetséges. Ilyenek a tanulók osztálybeli 
létszámának csökkenése egyelőre a fennálló törvény korlátainak megóvásával. 
Nemzetiségi vidéken előkészítő osztályok felállítása. A rokon tárgyaknak az 
alsó osztályokban egy kézben való csoportosítása. Alkalmas tan- és vezér
könyvek megiratása. A tanárok tervszerű összeműködése s ennek eszközlése 
végett az igazgatói hatáskör kiterjesztése. Az utasítások esetleg félreértésekre 
okot adó részleteinek kihagyása. A tanárképző javítása. A testi nevelés gondos 
fejlesztése, a tornatanárok anyagi helyzete javításának folytatása, az iskolai 
játékok rendszeresítése.

Heinrich Gusztáv figyelmeztet arra. hogy a közkézen forgó schlagwort ok 
egyoldalúan világítják meg a helyzetet. Túlterhelés a szó divatos értelmében, 
hogy a tanulókat erejükön fölül megterhelik, nincsen; de mást értenek rajta, 
s ez nagy mértékben van, t. i. a tanítás eredménytelensége. Akár ismereteiket, 
akár általános műveltségüket nézzük, a tanulók nem felelnek meg a jogos 
kivánalmaknak. Ennek sok az oka, de egyik ok a tantervekben s utasítások
ban, melyek különben kitűnőek, is keresendő; mert a tantervek nagyon 
theoretikusok, nagyon ideálisak, de még inkább az utasítások. Nem veszik a 
tényleges viszonyokat figyelembe. Hasonlókép vagyunk a nemzeti elemmel 
az oktatásban. Nincs tanterv a világon, mely annyira nemzeti volna, mint 
a mienk ; de ha azt kérdik, tudnak-e a tanulók eleget a magyar földrajzból, 
lörténetből, irodalomból, akkor azt kell felelni: Nem. Ezt mindenki, a ki 
érettségi vizsgálatokban és a tanárjelöltek vizsgálataiban részt vesz, száz
szorosán konstatálhalja. De ennek is egyik kis gyökere benne van az utasí
tásokban

Kármán Mór dr. nem félti a tanítást a tanterv s az utasítások revisió- 
jától, Angliában minden évben revideálják a terveket. A mikor a tanterv s 
az utasítások készüllek, sok tekintetben a sötétben kellett tapogatózni. Nem
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voltak tankönyveink, nem állott egy magyar író magyarázatos kiadása ren
delkezésünkre. A magyar nyelvet a latin nyelvtan kaptafájára tanították. 
Az utasításokat most nemcsak szükséges, de könnyű is javítani. Sokat halad
tunk azóta; most főleg részletezni és példákkal illustrálni kell az utasításokat. 
De ne felejtsük,, hogy a hiányokért nem szabad a tanárságot okolni. A magyar 
tanártól óriási munkát követelnek. Föladatokat rónak rá és nem adják meg 
neki a szükséges eszközöket. Hogy magyar irodalmi müveket az iskolában 
olvasnak, ennek a tervnek az érdeme. De mekkora munkába került a szük
séges segédeszközöket, kiadásokat stb. megteremteni! De ma sincs még magyar 
gyakorlókönyvsorozatunk, latin sem, német sem. Nincs magyar tudományos 
stilistika, csak középiskolai tankönyvek vannak a tanár számára i s ! Nincs 
magyarföldrajz, nincs magyar történet a tanár számára! Magyar tanár mikép 
tanítson?! Neki tanítani is kell és a tanítás segédeszközeit is megalkotni! 
Ki kell mondani, hogy ennek hijján a tanterv s az utasítások még ma sin
csenek végrehajtva. Helyesli a revisiót, de gondoskodjunk róla, hogy azután 
végre is hajthassuk, életbe léptethessük a tervet.

Alexander Bernát ajánlja, hogy hagyjuk el a túlterhelés keretét s 
tegyük általában a középiskolai oktatás hiányait a tanácskozás tárgyává.

Klamarik  János : A kérdést óvatosan kell tárgyalni, és a jelent a 
múlttal hasonlítani össze, hogy lássuk, mily nehézségeket kellett leküzdeni, 
míg idáig juthattunk. 1883 óta nemcsak a középiskolák száma gyarapodott, 
nemcsak épületek, fölszerelés tekintetében haladtunk, fejlődtünk, de tanterv, 
utasítások és a tanítás is érezhetően javultak. Ne felejtsük el. hogy nemze
tiségi, felekezeti, szerzetes intézeteink is vannak és mily nehéz volt ezek 
közt bizonyos közeledést, egyetértést, harmóniát létesíteni. Ő sem zárkózik 
el a javítás szükségességétől, de így formulázná igazságosan : Az elért ered
mények után és alapján vizsgáljuk meg, mely új fokozatok elérésére kell 
törekednünk. Nem szabad beérnünk a bajok felhozásával; a követeléseket, 
a javításra szolgáló javaslatokat pontosan, minden határozatlanságot kizáró 
módon kell formuláznunk.

Ferenczy József nagy megelégedéssel constatálja, hogy végre elérke
zett az idő, midőn itt a tanácsban, hol eddig a tantervek s az utasítások 
noli me tangere voltak,, bírálni szabad őket. Nézete szerint igenis van túl-, 
terhelés, nemcsak a középiskolában, hanem a tanárvizsgálatnál is. Mi min
dig csak a maximumot állapítjuk meg.

Klamarik János figyelmezteti Ferenczyt, hogy a tanterv eddig sem 
volt noli me längere. 1883-ban, 1887-ben és 1890-ben módosítottuk.

Demeczhj M. szerint a túlterhelés a legnagyobb mértékben található. 
Nem a tantervben van, hanem a tanítás módszertelenségében. A tanításban 
még nagyon sok helyütt a régi csapáson járnak ; kikérdezik a leczkét és 
újat adnak föl. Eddig csak a tantervet tették kötelezővé; ideje, hogy most 
már a módszert is azzá tegyék. A főigazgatók rendelkezései némelykor a 
bajt még növelik. Inspectorokat kellene szétküldeni, a franczia inspectorok 
mintájára, a kik a helyes módszerbe gyakorlati úton is bevezessék a 
tanárokat.

Berzeviczy Albert némely félreértéssel szemben fölhozza, hogy nem 
tekinti a tantervet tökéletesnek, különben nem pártolta volna az egységes 
középiskola eszméjét. Minthogy ennek megalkotására most nincsen kilátás, 
be kell érnünk a mostani kereten belül elérhető javításokkal.

Marcsali Henrik. A túlterhelés okát nem a tantervben szabad keres
nünk. Ha a mi tervünket a más országokéval hasonlítjuk össze, azt látjuk, 
hogy nálunk nem tanulnak többet. De azért mégis igaz. hogy a mi tantervűnk 
bizonyos tekintetben túlságos követelményeket támaszt, mert fájdalom, még 
nagyon sok helyütt nem rendelkezünk a kellő tanerőkkel.

Alexander Rernát figyelmeztet arra, hogy iskoláink á jellemképzésre, 
az erkölcsi nevelésre nem fordítanak elég gondot. Erkölcsileg jobban fegyel
mezett, egyéniségükben kifejlett tanulók többet bírnak el. mint azok. kiknek
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akaraterejét nem neveltük. Kéri, hogy ezt a pontot is tegyék a tanácskozás 
tárgyává.

Erödy Béla a tanterveket nem okolja, inkább abban látja a baj for
rását, hogy tanáraink nem tudnak mind a tanterv s az utasítások szellemében 
tanítani. Ó is azon a nézeten van, hogy az igazgatók hatásköre a tanítás 
jobb ellenó'rzése végett kiterjesztessék. Ugyanerre a czélra szolgálna a tanár
képzés reformja.

Fehér Ipoly constatálja, hogy az értekezlet egyetért abban, hogy a 
középiskolai oktatás sok tekintetben nem elég eredményes és szombat dél
utánra tűzi ki a részletes tárgyalás megkezdését.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁROK EGYPTOMI TANULMÁNY-ŰTJÁNAK 
TERVRAJZA.

1895, november hó 28-án esti 7.T5 indulás Budapestről Triesztbe.
November hó 29-én indulás Lloyd-hajón Alexandriába.
Deczember hó 4-én reggel 5.30 megérkezés Alexandriába.
Deczember hó 5-én reggel 9 órakor indulás Kairóba, a hol a vonat

déli 12 órakor érkezik meg.
Deczember hó 0., 7., 8., 9-én tartózkodás Kairóban. Innen kirándulások 

Heliopolisba, a Gizeh-i pyramisokba, Szakkárába s Memphisbe.
Deczember hó 10-én vasúton Girgébe.
Deczember hó 11-én hajóraszállás Girgében s utazás a Níluson fölfelé. 

A hajó útközben Bellianenál megállapodik, a társaság kiszáll s 
megtekinti Abydost.

Deczember hó 12-én folytatása a hajó-útnak ; megállapodás Dendérónál 
s Háthor templomának a megtekintése. A hajó estére Luxorba 
érkezik.

Deczember hó 13-án és lé-én további hajó-út; megállás Edfunál és 
Silsilenél; ott Horus templomának, itt az ókori kőbányáknak meg
nézése.

Deczember hó 15-én megérkezés Asszuánba.
Deczember hó 16-án Asszuán, Philae, Elefantine, a Katarakták s a 

régi sziénei gránitbányák megtekintése.
Deczember hó 17-én visszautazás Edfuig.
Deczember hó 18-án megérkezés Luxorba déli 1 órakor.
Deczember hó 19., 20. s 21-én Karnak, Luxor, Theben, Medinet-Habu, 

a királysírok, a Ramesseum és Memnonium megtekintése.
Deczember hó 22-én délután 3 óráig újabb körszemle; ekkor a társaság 

hajóra száll s utazik Kene-ig.
Deczember hó 23-án hajózás Girgeig.
Deczember hó 24 én Girgéből vasúton Kairóba vissza.
Deczember hó 25. s 26-át a társaság Kairóban tölti szoros napirend 

nélkül.
Deczember hó 27., 28., 29. s 30-án Kairóból kirándulás vasúton és 

hajón Ismailiába, Szuezbe, átkelés a csatornán Ázsia földjére ; a 
visszafelé való úton kirándulás a Mózes-forráshoz és Oázishoz.

Deczember hó 31-én s 1896. január hó 1., 2., 3. s 4-én tüzetes meg
tekintése Kairónak. Látogatás a Gizeh-i s az Arab museumban. a 
mecsetekben, az El-Azhár főiskolában; szemle Ó-Kairóban, Rbóda 
szigetén, a nyilvános kertekben, bazárokban stb.

1896. január hó 5-én utazás Kairóból Alexandriába. Útközben a társaság
pár órára Tantában kiszáll.

Január hó 6-án újabb megtekintése Alexandriának.
Január hó 7-én indulás Trieszt felé. •
Január hó 11-én délután 4 órakor megérkezés Triesztbe.

Az útiköltség teljes ellátással 600 frt.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A máramai’os-szigeti kör.
— A nemzeti elem. —

A m.-szigeti kör április hó 25-ikén tartotta Marikovszky Menyhért 
elnöklete alatt rendes havi ülését, melyen a tagok csaknem teljes számmal 
megjelentek, s melyen az épen M.-Szigeten idó'ző Szieber Ede kir. tankerületi 
főigazgató úr is megjelent és mindvégig jelen volt. Az ülésen következő neve
zetesebb ügyek tárgyaltattak és nyertek elintézést: 1. Elnök az ülést megnyit
ván, meleg hangon üdvüzölte Szieber Ede kir. tankerületi főigazgató urat, 
ki bokros teendői között is szakított időt arra, hogy a magyar tanügy szerény 
napszámosait munkálkodásoknak közepette meglátogatta, egyúttal ajánlja, 
hogy ez, a kört mindenesetre megtisztelő esemény jegyzőkönyvileg megörökít- 
tessék. Elnök indítványának egyhangú elfogadása után Szieber Ede kir. tan
kerületi főigazgató úr emelt szót, s megköszönvén az iránta tanúsított figyel
met, üdvözölte a m.-szigeti kört, mely immár 11-ik éve működik folytonos 
buzgósággal a tanügy emelése érdekében; egyúttal arra buzdította lelkes 
szavakban a kört, hogy a hazának ezen az annyira exponált keleti végvidé
kén, melyen túl nemcsak a magyarság, de az európai culturvilág is megszűnik, 
egy pillanatra se engedje buzgóságát lelankadni, hogy pedig ez megtörténhes
sék, erőt. egészséget kívánt a kör minden egyes tagjának. A kir. tankerületi 
főigazgató úr lelkes szavait hálás köszönettel vette a kör tudomásul. 2. Elnök 
jelentette, hogy a folyó április hó 20-ikán tartott felolvasóestély tiszta jöve
delme a nagyon csekélyre szabott belépti díjak és tetemes költségek mellett 
is 16 frt 50 krt tett. A jelentés örvendetesen vétetett tudomásul. 3. Elnök 
indítványozta, hogy Páll Manóné úrnőnek, valamint Takács Lajos, Király 
Ferencz, Hubcsik Antal és Herskovics Ignácz uraknak az estély sikerét emelő 
szives közreműködésökért jegyzőkönyvileg hálás köszönet nyilváníttassák. Az 
indítvány egyhangúlag elfogadtatván, jegyző utasíttatott, hogy nevezett úrnőt 
és urakat a kör határozatáról czikkileg értesítse. 4. Dobay Sándor körtag 
felolvasást tartott a következő kérdésről: «Mimódon lehetne az oktatásban 
a nemzeti elemnek nagyobb tért juttatni a tanulók újabb megterheltetése 
nélkül ?» Felolvasó bevezetésül előadta, hogy a különböző nemzetek mi 
mindent elkövetnek fajok tömörítésére, szelleműk emelésére s hogy nemzetünk 
ezen a téren, sokszor ugyan tőle nem egészen függött, vagy épen le nem 
győzhetett akadályok miatt meglehetősen el van maradva. Fejtegette, hogy 
a sokat emlegetett és magasztalt magyar tolerantia nem annyira erényszámba 
vehető türelem, mint inkább bűnös lány hastig, veszedelmes nem-bánomság, 
mely előbb vagy utóbb megboszulja magát, ha fel nem hagyunk vele. Bebi
zonyította, hogy nem csupán fellobbanó hazafiságra van szükségünk, mely a 
kritikus pillanatokban, mint villám czikázza át az eget, a béke idején ellenben 
csak a hamu alá takart parázs marad, hanem a hazafiságnak arra a Vesta- 
lángjára, mely soha se veszítsen se fényéből, se erejéből. Kimutatta ezután, 
hogy minden újabb szellemi áramlatnak gyökere az iskolában van, s hogy 
csak az az eszme válik közkeletűvé, melynek melegágya az iskola: de 
szerinte az iskola, különösen a középiskola a nemzeti elemek ápolását nem 
eléggé cultiválja, s a középiskolai tanügyitek ez irány ellen elkövetett főbb 
bűneit a következőkben sorolta fel és fejtette ki részletesen : a) nagyon sok 
tudományunkat merítjük idegenből, még pedig különösen németből; b) nagy 
kárunkra van nemzeties szempontból a túlságba vitt szakszerűség ; c) külö
nösen káros a latin nyelv cultusának túlhajtása, mert sehol sincs arányban 
a reá fordított idő az e téren elért eredménynyel; d) az idegen nyelvek 
túlságos ápolgatása miatt a saját nyelvünket, irodalmunkat, hazánk ismeretét, 
történelmét mostohábban kezeljük, mint a hogy az kötelességünk volna. Ezután
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részletesen, itt-ott példákkal illustrálva fejtegette, hogy mimódon lehetne és 
kellene e nemzeti szellemet a mathematikától kezdve fel az irodalomtörténe
tig minden egyes tantárgynál a tanítványok előtt kiemelni s maradandókig 
beléjök csepegtetni. Végül így fejezte be értekezését: «Ezúttal annyit szeretnék 
elvül kitűzni, hogy hazánk pragmatikus történelme, mely a művelődéstörté
neti mozzanatokra a mostaninál több gondot fordítana, ne egy év alatt, 
hanem 2 éven át a VII. és VIII. osztályokban taníttassák. Ugyanezt az elvet, 
mely különben a reformatus convent tantervében már kifejezést is talál, 
szeretném alkalmaztatni a magyar irodalom direct tárgyalására is, hogy t. i. 
az részletesen a VII. és VIII. osztályon át taníttassék ; mert. hogy az Utasítá
saink által contemplált indirect methodus, mely stilistica, rhetorika és poesis 
tanulása közben akarja az újabbkori irodalmat megismertetni, nem elegendő: 
az már általánosan hangoztatott panasz. Ugyancsak a magyar nyelv óráit 
szaporítani kellene az idegen nyelvek rovására, hogy legalább magyarul jól 
tudjunk. Iskoláink falain, hol a Langl-féle s más németországi illustratiók 
pompáznak, ezek mellett, ha már nem ezek helyeit, magyar motívumok, 
hazánk szebh tájképei, nevezetes embereink arczképei, történelmi festmények 
utánzásai is ott legyenek, még pedig minél nagyobb számban. Az önképző 
körök minden nevezetesebb irodalmi nagyságunk születési, halálozási 26, 50. 
vagy 100 éves évfordulatán tartsanak oly ünnepélyes gyűléseket, melyeknek, 
programmján az illetőknek életrajza, müvei legyenek ismertetve. Általános 
iskolai ünepélyek tartassanak márczius 15-én, a koronázás évfordulóján, a 
király nevenapján, stb. Legyenek kitűzve minden iskolánál hazafias költe
mények megírására, előadására pályadíjak s ezeknek odaítélése s átadása 
alkalmával ne mulaszsza el a tanár, hogy ennek hazafias értékét nyilvánosan 
ki ne emelje. Szóval a megterheltetéstől nem kell félnünk, ha a nemzeties 
elemeknek iskolánkban a mostaninál nagyobb tért juttatunk. Ez különben 
is köteleségünk, melynek ápolását minden tanár folyton szem előtt tartsa a 
középiskolában, a mely a fiatal embert jellemfejlésének legplastikusabb korá
ban öleli keblére. A jó középiskola legalkalmasabb helye a hazafiságra való 
oktatásnak, s ha erre minden lehető, bár legjelentékenyebbnek látszó alkal
mat meg nem ragad: a haza ellen a legnagyobb vétket követi el. Vegyük 
ezt figyelembe s járjunk el ebben az irányban teljes, lelkiismeretességgel.» 
Dohai Sándor felolvasása élénk és hosszasabb eszmecserére adott alkalmat, 
melyben Szieber Ede kir. tankerületi főigazgató, Draskóczy Gábor, Balogh, 
Péter, Kardos Károly, Boga Imre, Melegh Gyula s végül előadó vett részt, 
ki különösen Balogh Péternek azt az indítványát fogadta el, hogy a közép- 
iskólában a nemzeti zene behatóbban taníttasék a hazafiság emelése érdeké
ben. Az elnök a vita eredményét összegezvén, kimondja a határozatot, mely 
szerint a m.-szigeti kör indítványozza, hogy 1. A magyar történelem és 
irodalom a VII. és V III. osztályban, tehát Jcétéven keresztül taníttassék. 2. 
A hazafias szellemet annyira emelő iskolai ünnepélyek tartására a szülök, 
tanügybarátok, általában a nagy közönség mentői szélesebb körű bevonásával 
az eddiginél sokkal rendszeresebb s minden hazai középiskolára kötelezöleg 
kiterjesztendő módon tartassanak.

Felolvasó az elnök felszólítására ígéretet tett, hogy az iskolai hazafias 
ünnepélyek tartásának részletesen kidolgozott programmtervezetét Jegközelebb 
a kör elébe fogja terjeszteni.

M.-Szigeten 1895, ápr. 28. Vékony Antal, a kör jegyzője.

Az eperjesi helyi kör megalakulása.
Április 28-án megalakult az eperjesi helyi kör a helybeli két közép

iskola tizenöt tanárából.
Mióta Beöthy Zsolt elnöksége alatt új élet szállott az országos tanár- 

egyesületbe, az eperjesi tanárok körében ismételten felmerült az eszme, hogy
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helyi kört alakítsanak. Hiszen be kellett látniok, hogy csak helyi körök szer
vezése által lehet egyesületünk igazán országossá és csak akkor lesz egész
séges életnek középpontja a s z ív , ha élénken és üdén kering a tagokban a  
vér. Helyi viszonyok is kívánatossá tették a kör megalakulását, hogy így a 
két testvérintézet tanárai között igazán testvéries benső közösség jöjjön létre 
s a közös czélnak szolgáló munkatársak tanítási, nevelési, társadalmi kér
désekben egyöntetűleg járjanak el és ez által a számukat és szellemi tőkéjü
ket megillető súlylyal léphessenek fel.

Szieber Ede főigazgató is, midőn hivatalos látogatását tette a két 
intézetben, a tanárokat magánheszélgetésben lelkesen buzdítá a kör meg
alakítására.

A tegnapi napon meg is történt az alakuló gyűlés, melyen testvéries 
egyhangúsággal elnökké Schlott Gyula kir. főgymn. igazgatót, jegyzővé 
dr. Szigethy Lajos coll. főgymn. tanárt választották azzal a kijelentéssel, 
hogy megbízatásuk a jövő 1895—9tí-ik iskolai év végéig terjed, a mikor majd 
a tisztújitáson elnököt a coll. és jegyzőt a kir. főgymn. kebelébe tartozó 
tagok közül fognak választani. A gyűlések váltakozva a két tanintézet helyi
ségeiben legyenek.

A kör elhatározza, hogy megalakulásáról az országos elnökséget tudó
sítja s felkéri ennek tudomásul vételére és a helyi körünkkel való hivatalos 
érintkezés megkezdésére.

Határozatba megy, hogy több fontos tárgyra való tekintettel, melyek
nek megbeszélését halogatni nem volna helyes, még ebben az iskolai évben 
tartunk egy érdemleges gyűlést.

Három tagtársat, Perényi, dr. Kőrösy és dr. Szigethy tanárokat megbíz 
a kör ügyrend és munkaprogramm készítésével. Az elnökséget felkéri a kör, 
hogy azokat a társakat, a kik az országos egyesületnek még nem tagjai, 
a választmánynál bejelenteni és tagokul ajánlani szíveskedjék.

A kör elhatározza, hogyha szervezkedését befejezte, a kis-szebeni kar
társakat is fel fogja szólítni szives csatlakozásra.

Ezután elnök szívélyes szavakkal bezárja a gyűlést, miután örömét 
fejezte ki a fölött, hogy körünk megalakulása által a tanárok között való 
testvéri szeretet erősbödésének s az annyira fontos tervszerű, egyöntetű mű
ködésnek új tere nyilt meg.

A hivatalos gyűlés feloszlott, de a fiatal kör több tagja kisétált a 
vasúti vendéglőhöz, hogy a fehér asztal mellett örüljön annak, a mit oly 
szép egyetértéssel valósított meg a zöld asztal körül.

Az új kör tagjai: Ludmann Ottó és Schlott Gyula igazgatókon kívül 
Groó Vilmos, dr. Hazslinszky Rezső, Jakubei Dezső, dr. Janicsek József. 
Kemény Árpád, Kubányi Lajos, dr. Kőrösy György, Párkányi Gyula. Perényi 
Vilmos. Roller Béla, dr. Szigethy Lajos, Szkunzevics Kornél és Szutorisz 
Frigyes tanárok. Reménylhetőleg a legközelebbi jövőben a többi kartársak 
nagyobb részének csatlakozása által a tagok száma emelkedni fog.

Yajha ez a legfiatalabb kör is sikeresen közremunkálódhatnék ama 
magasztos czél kivívásában, hogy a tanárok között az összetartás, együtt
működés szükségének érzete mindinkább megerősödjék. Vajha a közel jövő
ben a haza javára necsak magyar «tanárok*, hanem magyar «tanárság* is 
működhetnék közös czélért: egyesült erővel.

Eperjes, 1895. április 29-én. Dr. Szigethy Lajos, jegyző.
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VEGYESEK.
Kinevezések és előléptetések. Azon jegyzék, mely a magasabb tanári 

fizetésekbe való előléptetésről közöltetett, még nem teljes ; több hely fen- 
tartatott azon időre, a mikor a fejlesztés és szervezés alatt álló középiskolák 
tanszékei be fognak töltetni. A tanulmányi alapnál is megtörténtek már az 
előléptetések. Reméljük, hogy legközelebb közölhetjük.

Millenniumi áldozatkészség a középiskolákért. Tolna vármegye közön
sége középiskolai alapítványokat is kötött a millennium emlékéhez. Azon
kívül hogy 1Ü0.00Ü irtot szavazott meg a szcgszárdi fögymnasium javára, 
évenként 2500—2500 frtot biztosított a bonyhádi ág. ev. és a gyönki ev. ref. 
gymnasiumoknak is.

Nevezetes újítás. A kormányhoz közel álló »Pester Lloydsban azt 
olvastuk, hogy a közoktatási minister Szt-Gotthárdon a gymnasiummal kap
csolatban tanári lakásokat is akar építeni. Külön kis családi ház volna tervben 
minden egyes tanár számára. Eddig csak egyes protestáns középiskoláinknál 
láttunk irigykedve hasonló intézményt.

Az eperjesi evang. coll. fögymn. államsegélyi szerződésének megújítása.
Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, a közoktatási minister megbízásából ápril 
29—30-án Eperjesen tárgyalásokat folytatott a collegiumi pártfogóság ki
küldöttjeivel a fögymnasium államsegélyének felemelése és űj szerződés 
kötése végett. Az előleges szerződés a két fél megbízottjai között létrejött 
általában a soproni minta szerint. Ha az illetékes fórumon változást nem 
szenved a szerződés, akkor a segély 17.000 frt lesz és a 12 tanár közül 
4—4 az 1200, 1400 és 1600-as fokozatba jön. Azonkívül lesz a 100 frtos 
ötödéves pótlék és a 250 frtnyi lakáspénz.

Huszonöt éves tanári jubilaeum. A m.-szigeti piarista algymnasium 
igazgatóját. Malonyay Istvánt, ápril hó 28-án, vasárnap d. e. abból az 
alkalomból, hogy ekkor érte volt meg tanárságának 25 éves évfordulóját, 
ünnepélyes ovatióban részesítették tanítványai és M.-Sziget város közönsége. 
Tanítványai részéről az egyik kiválóbb növendék díszes albumot, ezüst tinta
tartót és arany tollat adott át neki megható beszéd kíséretében. Azután 
rendre tisztelegtek nála : a kath. clerus, a kath. tanítói kar, a vármegye. 
Sziget város tanácsa, a kath egyház gondnoksága, az ev. ref. Lyceum, az 
állami tanítóképezde, az áll. felsőbb leányiskola tanári karai, a vármegyei 
tanító-egyesület, a kereskedelmi iskola, az ipariskola tanárai és legvégül 
tanártársai. Mindannyian hosszú boldog életet kívántak a derék piarista-rend 
e kiváló tagjának. fr. I.)

A Néprajzi Társaság meleghangú fölhívásban fordul a népismeret 
barátaihoz, különösen pedig hazánk lelkészeihez, tanáraihoz, tanítóihoz és 
jegyzőihez a végből, hogy országszerte megfigyelvén a vidékükbeli népélet 
jelenségeit, azoknak rendszeres leírásával és közlésével járuljanak ama 
nemzeti érdekű nagy feladat munkájához, melynek művelését a társaság 
életczéljául kitűzte. A fölhívás többi közt így szól:

«Világra szóló ünnepet készül íme megünnepelni nemzetünk. Fényes 
alkotások, a tudomány, művészet és ipar remekei fogják hirdetni az ezeréves 
állam fejlődését s haladásának eredményeit. Azonban a sok nagy mű közt 
hiába fogjuk keresni azt a kiválóan alkalomszerűt, melyből a tudni vágyó 
tájékozást meríthetne, hogy tulajdonképen minő is az a magyar faj, mely 
annyi viszontagság között dicsőséggel föntartotta ezt az államot s minők 
az országát lakó többi népek: melyek az ő sajátságos tulajdonaik, mikép
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alakult életmódjuk és szellemük, világa. Mindennek megismerésére egy gyűj
teményes munkára sem fogunk utalhatni, mely az e tárgyhoz tartozó anya
got legalább a jövő kutatás számára minden oldalról egybehordta volna.

Pédig a hazai néprajz megteremtése úgyszólván becsületügye nemzeti 
tudományosságunknak. Kitől várhatja el a külföld, ha nem épen tőlünk 
fajunknak, országunk népeinek és viszonyaiknak ismertetését; nemzeti egyé
niségünknek kitől remélhetjük megbecsülését, ha tudományának elhanyago
lásával önmagunk sem tudjuk azt kellőleg megbecsülni?!» Majd:

«A miben néprajzunk anyaggyűjtői minden bővebb szakismeret nélkül 
is szolgálatára lehetnek a tudományos kutatásnak, az egyszerű, szabatos le
írása az állapotoknak a következő szempontokat illetőleg:

1. Tárgyi néprajz: ennek keretében a lakás ház,, udvar, kapu stb., 
bútorok, ruházat, ételek, népies szerszámok a halászat, vadászat, barom
tenyésztés, földművelés és házi ipar terén, továbbá a házi ipar termékei 
mindenütt tekintettel egyszersmind a népművészetre és a különös nyelvi 
kifejezésekre.

2. Népszokások születés, házasság, halál és temetkezés, úgyszintén 
ünnepek, népmulatságok (fonóka, kaláka, szüret, aratás, disznótor, táncz, 
társasjátékok, házfölszentelések stb.) alkalmából, továbbá hagyományos szoká
sok a joggyakorlat, kormányzat, igazságszolgáltatás, birtoklás, örökösödés 
stb. terén.

3. Néphit s a belőle folyó cselekedetek : regék, mondák, babonák, 
babonás szertartások, varázslás, szellemi lények ördög, boszorkány, garabon- 
czás, lidércz, tündér stb. felől való hit, a természet jelenségeinek hagyományos, 
népies magyarázatai pl. a világ keletkezéseiről, vízözönről, hegyekről, hold
ról, napról, emberi bajokról való felfogás stb.), káromkodások, esküdözések, 
mithicus tartalmú népies elnevezések különösen növényeknél, állatoknál s 
természeti jelenségeknél.

Az ily tárgyú néprajzi anyaggyűjtéseket a Magyarországi Néprajzi 
társaság szívesen közli folyóiratában s nyomtatott ívenként legalább 20 írttal 
díjazza.»

Halálozások. A magyar oktatásügyet ismét három súlyos veszteség 
érte. Kettő esik a középiskolai oktatásra. S a mi legszomorúbb : egyik eset
ben nem is a természet kérlelhetetlen törvénye érvényesíté hatalmát, egy 
szerencsétlen s talán beszámíthatatlan pereznek sötét elhatározása fosztá 
meg munkás derék igazgatójától a mezőtúri ref. főgymnasiumot. Bodolay 
László igazgató ápril 24-én az iskolai épületben főbe lőtte magát s azonnal 
meghalt. 42 évet élt s felénél többet a tanítás ügyének szolgálatában töltött. 
Nemcsak tanítványai és tanártársai szerették, hanem becsülték a város és 
vidék minden köreiben is. Buzgalmának nagy része volt, hogy a mezőtúri 
gymnasium teljessé lehetett s új épületet is kapott. Betegség gyötörte s az 
aggodalom és testi baj bonthaták meg lelke egyensúlyát, a. mi aztán a , vég
zetes tettre vezetett. — A középiskola másik halottja Palcsó István, a kés
márki ev. főgymnasium tanára. 69 éves volt, a szabadságharezban karddal 
is szolgálta hazáját, aztán pedig négy évtizeden át a cathedrán hirdette a 
tudomány igéi mellett a hazafiúí érzelmeket is. — Munkás élet nyugodt 
alkonya után zárta le szemeit Domanovszky Endre is, a nagy-szebeni jog
akadémia nyug. philosophiai tanára s az Akadémia levelező tagja, életének. 
78-ik évében. A negyvenes évek elején külföldi egyetemeken, , Halléban, 
Jenában, Berlinben folytatta tanulmányait, itthon végezvén előbb az ev. 
tbeologiai tanfolyamot. Majd pár évig nevelősködött s 18ö8-ban a szarvasi, 
gymnasium tanárává lett. Három év múlva Sopronban lett tanár s ott két. 
évtizednél tovább tanította a történelmet s philosophiát, míg 1876-ban a 
nagy-szebeni jogakadémiáboz neveztetett ki. 1887-ben vonult nyugalomba s 
azóta a fővárosban élt, azon tisztelet mellé, mely múltjáért járt, a személyes 
rokonszenvet is megnyervén mindenütt, a .hol csak megfordult..
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Figyelmeztetés. Azon t. tagokat, kik a tagdíjat még nem kiildötték be, 
figyelmeztetem, hogy május hó 8-án az eddig be nem küldött tagdijakat 
postamegbízás útján fogom bekérni. A tagdijbeszedés ezen módja azonban a 
t. tagok számára költségesebb, mint a postautalványnyal való beküldés, mint
hogy az alapszabályok értelmében a postamegbízás költségei a t. tagokat 
terhelik. Kérem tehát a t. tagokat, szíveskedjenek a tagdíjakat még addig 
postautalványnyal beküldeni. Müller József, egyes, pénztáros.

Tartalom : A franczia nyelv tanításáról. Bévai Manótól. — A nagyváradi áll. 
főreáliskola fegyelmi ügye és a «kosztos» tanulók. Kurovszky Adolftól. 
— Az ifjúsági iratok érdekében. Dr. Szemák Istvántól. — Hogy jött létre 
az 1848-iki «magyar tanítói első egyetemes és közös gyűlés» ? Búza, 
Jánostól. — Még egyszer kor és érdem. Kardos Alberttól. — Közoktatás- 
ügy. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Figyelmeztetés. — Hirdetések.

H I R D E T É S E K .

A „NEW-YORK“
É L E T B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Alapíttatott 1845-ben, tisztán kölcsönösségen alapszik, minden 
utánfizetési kötelezettség kizárásával. Miután részvényesei nincsenek, 
az összes tőke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

Kivonat az 1894. éyi zárszámadásból:
Aktívák összege ................................................................ k. 810,058.854
Évi bevétel .............................................................................  » 182,4.16.567
1894-ben a biztosítottaknak k ifize tte tz tt............................. » 78,325.015
1894-ben kötött új üzletek összege............................................. » 99.1,006.870
F ö lö s le g ........................ ....  . , у . . . . . » 101,246.536

Nincs másik köicsönös biztosító-társaság a viiágon, mely ily óriási 
fölösleg fölött rendelkeznék Fennállása óta a New-York biztosítottjainak ki
fizetett 986,981.113 koronát. — A New-York a művelt világ összes országaiban 
bír fiókkal.

Keferencziák Magyarországon:

A m agyar á lta lános hitelbank. A m agyar kereskedelm i bank.
Közelebbi felvilágosításokat ad

A .  „ N E W - Y O R K “
életbiztosító-társaság magyarországi igazgatósága

Budapest, VII., Erzsébet-körút 9—11. New-York palota.
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TANKÖNYV ÚJDONSÁGOK
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSÁBAN, BUDAPESTEN.

Lehr Albert—Zolnay Gyula. Magyar Nyelvtan, közép
iskolák I—IIÍ. osztálya sz á m á ra ..,,......... .. .. Előkészülőben.
Ez a nyelvtan első sorban a Lehr—Riedl-féle olvasó 
könyvekre támaszkodik.

Kalmár Elek. Magyar Nyelvtan I....... ....................  —.80 Eng. 18.346/93.
> » » » ' I I . ; . ................. . —.70 Fölterjesztve.
» » Magyar Olvasókönyv I. . . . . . . . .  z . . 1.— Eng. 18.346/93.
» » »•' . » II.....................  1.— Fölterjesztve.

A III. rész sajtó alatt.
Hoffmann Mór. Magyar Nyelvtan az I., II. oszt. sz.

4. kiadás ............ .......................... —.50 Eng. 55.481/92.
» » Rendszeres m. nyelvtan...............  —.50 Fölterjesztve.

Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. magy. Torkos
László (Jeles írók iskolai tára 4 6 ) ............ —.60 Eng. 26.910/94.

Szánló Kálmán. Stilisztika. A magyar írásmód tör
vényeinek ismertetése.
I. r. Irálytan 1894......................................  1.20 Eng. 26.828/93.

II. r. Szerkesztéstan 1895.........................  1.20 Fölterjesztve.
Euripides. Iphigenia Tamásban. Ford. és magyarázta

Kempf József (Jeles írók isk. tára 49) görög
pótló tankönyv ............................................  —.50 Fölterjesztve.

Sallusti Crispi Beljum Jugurthinum. Magyarázta
dr. Hittrich Ödön......................................................  Sajtó alatt.

T. Livii ab urbe condita liber XXL, XXII. Magya
rázta és jegyzetekkel kísérte Rácz Som a.............  Előkészülőben.

Horatlus-szemelvények. Magyarázta Bódiss Jusztin ............ Előkészülőben.
Vergilius, Aeneis, magyarázta Wargha Samu...................  Előkészülőben.
Burián János. Latin-magyar és magyar-latin iskolai szótár. Előkészülőben. 
Simonyi Zsigmond ~  Balassa József magyar-német és német

magyar isk. szótár....................................................  Előkészülőben.
Hebel Schatzkästlein. Magyarázta dr. Kemény Ferencz.. Előkészülőben.
F. Kiss Károly. Közönséges szám tan.................................  Előkészülőben.
» » » Algebra.........................................  2,— Fölterjesztve.
» » » Mértan...........................................  2.— Eng. 15.361/94.

Scholtz—Ráth. A math, és fiz. földrajz elemei 2. kiad. —.50 Eng. 66.931/94.
Jablonszky János. Földrajz a reálisk. IV. osztálya

számára. 2. kiad..-........................................ —.80 Eng, 31.827/94.
Ribáry Ferencz. Világtörténet И—III. rész. 5. kiad. á 1.— Fölterjesztve. 
Varga Ottó. Magyarok története a középisk. III.

oszt. számára. 4. kiad.................................  —.80 Eng. 14.166/95.

Középiskolai tankönyveink teljes jegyzékével ingyen és 
bérmentve, készséggel szolgálunk.

Tankönyveink bármelyikéből szívesen küldünk megismerés czéljából 
ingyen és bérmentve a t. igazgató vagy szaktanár uralmak tisztelet- 

példányokat, lia eziránt levelező lapon felszólíthatunk.

A  Franklin-Társulat magyar irodalmi intézete, 
Budapesten.
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A tankönyv m eghatározások alkalmából sz iv es  figyelem be ajánlva •. 
S t a m p f e l  K á r o l y  k i a d á s a  P o z s o n y b a n .

Mélyen tisztelt tanár ú r!
Van szerencsém szives figyelmébe ajánlani Pirchala Imre gymn. igaz

gatónak kiadásomban megjelent la t in  n y e lv i  ta n k ö n y v e it . Hogy e tankönyvek 
mily tetszésre találtak mindjárt megjelenésükkor, azt eléggé m utatja az a 
körülmény, hogy a latin nyelvtanból és olvasókönyvből rövid k é t  év a la tt  a 
h a r m a d ik  k ia d á s  vált szükségessé. Mint kiadó nem kíméltem semmit, hogy 
e könyveket a lehető legcsinosabban kiállítsam. — E könyvek a következők :

LATIN NYELVTAN
gymnasiumok számára.

Harmadik kiadás. Ára fűzve 90 kr. kötve I frt 20 kr. Harmadik kiadás.
A második kiadást a  nm. min. engedélyezte 46669/1894. sz. a.

LATIN OLVASÓ ÉS GYAKORLÓKÖNYV
a gymnasiumok alsóbb osztályai számára.

Második kiadás. Ára fűzve I frt, kötve I frt 20 kr. Második kiadás.
A második kiadást a  nm. min. engedélyezte 60012/1894. sz. a.

RERUM ROMANARUM LIBER
Latin Olvasókönyv a  gymnasium III. és IV. osztálya számára. Régiségtani 

függelékkel ás szótárral.
Ára fűzve 80 kr. kötve I frt.

A nm. min. gymnasiumok szám ára engedélyezte 53170/1893. sz. a.

LATIN GYAKORLÓKÖNYV.
A g y m n a s i u m  III. é s  IV. o s z t á l y a  s z á m á  r a.

Ára fűzve 60 kr. kötve 80 kr.
A nm. min. gymnasiumok szám ára engedélyezte 53170/1898. sz. a.

Ugyancsak kiadásomban m egjelent:

LATIN STÍLUSGYAKORLATOK
a gymnasiumok felsó'bb osztályai számára.

Szerkesztették: Czerny Károly és Dávid István.
I. rész. Az V. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.
II. rész. A VI. osztály számára. 3. kiadás. Ára fűzve 1 frt.

III. rész. A VII. és VIII. osztály számára. Ára fűzve 1 frt 20 kr.
A nagymélt. vallás és közokt. ministerium által engedélyezett tankönyv.

M utatványpéldányokat szívesen küldök bevezetés czéljából. Azon t 
tanár uraknak, kik tankönyveimet m ár elfogadták az iskolában, minden ríj 
kiadásból példányt küldök, ha erre felszólítanak.

Kiváló tisztelettel
Stampfel Károly.

k ö n y v k ia d ó ,  P o z s o n y b a n .



LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
es. és kir. udvari könyvkereskedése és kiadóhivatala

B u d a p e s t e n ,  A n d r á s s y - ú t  21. s z á m .
I l l l l l l l l l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l i ......... I M I M I I  I l i n  l l l l l l l l l l l  M l l l l l l l l l l l l l  I I I  I I I M M I 1 I I I I I I ... . . . . . . . . I t M I C ........ . . . I l l l l l l l l l l l t  I I

TANKÖNYYIRODALMI ÚJDONSÁGOK.
Dr. Badics Ferencz. Magyar olvasókönyv a középiskolák Engedélyezés czéljá- 

I. oszt. szám ára. Ára 1 írt, kötve . : . . .  1 frt 20 kr. ból beterjesztve.
Dr. Négyesy László. Stilisztika a középiskolák számára.

Ára 1 frt 20 kr., k ö tv e ............................  1 frt 40 kr. Beterjesztve.
Hornischek Henrik. Rajzoló geometria a gymn. I. oszt.

számára. Ára 1 frt 10 kr., kötve ......... 1 frt 40 kr. Beterjesztve.
Cicero Epistulae ed J. C sengery.................... — frt 70 kr. Beterjesztve.
Dr. Halász Ign. Magyar nyelvtan a középisk. I osztálya szám ára. {Még e  

tanévben jelenik meg.)
Körösi Albin. Földrajz a gymn. I. oszt. szám. (Még e tanévben jelenik meg.)
Dr. Négyesy László. Szerkesztéstan a középiskolák számára. (Még e tanévben 

jelenik meg.)
Dr. Csengery János. Latin nyelvtan I. (Még e tanévben jelenik meg )

Előkészületben vannak:
Dr. Badics Ferencz, Magyar olvasókönyv 

I I , III.
Dr. Halász lgnácz, Magyar nyelvtan II.
Imre Sándor — Dr. Balassa J., Magyar ! 

nyelvtan.
Dr. Katona Lajos, Német nyelvtan.
Kemény Ferencz, Német olv. és nyelvtan.
Kemény F., Rendszeres német nyelvtan.
Schiller, Mária Stuart. Magyarázta :

Dr. H einrich  G usztáv.
Hebel, Schatzkästlein. Magyarázta Bartos F. 

(Mindkettő német írók tára,)
Dr. Schack Béla, Német-magyar, magyar

német szótár.
Hofer Károly — Iheisz Gyula, Franczia-ma- 

gyar, magyar-franczia szótár.
Dr. Csengery J., Latin olvasó és gyakorló.

Dávid István, Rövid latin nyelvtan.
Curtius—Ábel, Görög nyelvtan. Rövidített 

kiadás. Átdolgozta D r .  P o z d e r  K á r o ly .

Király Pál, Magyarország oknyomozó tört.
Körösi Albin, Földrajz a gymnasiumok II* 

oszt. számára.
Hornischek H., Rajzoló geometiia II.
Eberling József — Dr. Kopp Lajos, Számtan 

a középiskolák alsó oszt. számára.
Dr. Веке Manó — Rados lgnácz. Mértan a& 

У,—VIII. oszt. számára.
Dr. Szterényi Hugó, Növénytan a közép

iskolák felső oszt. számára.
Dr. Heller Ágost, Természettan a közép

iskolák felső oszt. számára.
Dedek Cresccnz, Katii, egyháztörténet a kö

zépiskolák felső oszt. számára.

ÓMulatványpéldányokkdl a jövő tanévre tankönyvül való alkalmazás czél- 
jából, felszólítás esetén bérmentve szolgálunk.

VIKTOR
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPI SKOLAI TANÁREGYE SÜLÉIT

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kcr. Erzséliet-kSrút 9—11. A le x  il 11(1 e  Г l>e Г l l á t  V. kcr. állami föreáliskola.

AZ UNGVÁRI KÖR.
— N e m ze ti  elem. G örögpó tló  ta n te rv . M a th ,  és p h y s . tq ,nterv rev is ió ja . —

J e g y ző k ö n y v , felvétetett az Ungvári Tanári Körnek 1895. április hó 21-ért
tarto tt ülésén.

E ln ö k  megnyitván az ülést, felhívja a kör tagjait, 
a  központ által a tanári testületekhez és körökhöz intézett kérdéseket illető
leg. A zsúfoltságot úgy didaktikai, mint paedagogiai szempontból maga is 
veszélyesnek tartja  s hivatkozva a külföldi tanügyi kormányoknak idevágó 
intézkedéseire indítványozza, hogy a kör csatlakozzék az Egyesület elnöké
nek a magas ministeriumhoz intézett általánosan ismert felterjesztéséhez. 
A kör ezen indítványt magáévá teszi. A napirend második pontja azon kér
dés megbeszélése volt, hogy miképen érvényesíthető nagyobb mértékben a 
nemzeti elem a tanításban. Elnök nézete, hogy a nemzeti elemnek ma is 
elég tág tere van középiskoláinkban, mert a magyar nyelv és irodalom, 
valam int a történelem tanárának lelkes és buzgó tevékenysége elég alkalm at 
és módot nyújt az ifjúságnak arra nézve, hogy az a nemzeti érzésben telje
sen megizmosodjék. Ezután M a zu c li Ede szólalt fel.

Örömmel emlékezik meg azon mozgalmas életről, mely egy idő óta 
az Orsz. Tanáregyesület körében észlelhető. Különösen fontosaknak tartja 
azon kérdéseket, melyeket a központi választm ány f. é. febr. 11-iki üléséből 
bocsátott a körök részére megvitatásra. Ezek közül a másodikra nézve óhajt 
a  magyar nyelv és irodalom tanítása szempontjából röviden nyilatkozni. 
E kérdés tárgyalásánál irányadóul azon szempontokat veszi, melyek a köz- 
oktatásügyi minísternek az Örsz. Közoktatási Tanácshoz f. é. márcz. 13-án 
intézett leiratában eléggé részletezve vannak. E szempontok szerint haladva, 
első sorban a fennálló tanterv általános elvei szempontjából tekinti a kérdést. 
Ezekre nézve azt a véleményét nyilvánítja, hogy tantervűnknek a magyar 
nyelv és irodalom tanítására vonatkozó alapelvei a nemzeti irányú tanítás 
szempontjából helyesek és kielégítők. A magyar nyelv és irodalom tanítása 
képezi — a tanterv alapelvei szerint — a középiskolai tanítás góczpontját, 
melylyel minden középiskolai tantárgy kapcsolatban van. Világosan utal a 
íanterv azon fontos szerepre, mely e tantárgyat a tanulók logikai, psycholo- 
giai képzése, jellemök fejlesztése szempontjából megilleti. Kiemeli azon fel
adatot, mely abban áll, hogy e tantárgy van első sorban hivatva a nemzeti 
érzületet és gondolkodást a jövő nemzedék leikébe átörökíteni. Szóval, előadó 
úgy találja, hogy tantervűnknek a magyar nyelv és irodalom tanítását illető 
vezérelvei általában megfelelnek a nemzeties irányú tanítás követelményeinek.

Orsz. Középiskolai Tanáregyestileti Közlöny XXV ili. -í-3
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A részletekre térve át, constatálja, hogy a tanterv részletes intézke
dései a nemzeti szellemű tanítás minél behatóbb kiaknázása szempontjából 
— a magyar nyelv és irodalom tanítása körében — módosításra szorulnak. 
Ha ugyanis azt akarjuk, hogy a m agyar nyelv tanítása m ár az V. osztálytól 
kezdve valóban irodalmi alapon történjék (e nélkül pedig csak holt elméle
tet kapunk), nem zárkózhatunk el azon követelmény elől, hogy a magyar- 
nyelvi órák számát ezen osztályokban valamelyik tantárgy rovására meg 
szaporítsuk.

Különösen kívánatos ezen óraszaporítás a Vili. osztályban, hol m ost 
heti 3 óra mellett nyolcz hónapi időközben az Utasítás értelmében összes 
jelentékenyebb íróinkat Tinóditól kezdve «tüzetes és a mennyire lehet fejlő- 
désökre is kiterjedő tárgyalásban kell részesítenünk». Hogy ezen ideális és 
a nemzeti szempontnak igazán megfelelő feladat az előző fokozatok jó taní
tása mellett is jelenleg úgyszólván megoldhatatlan, azt mindenki elismeri. 
Indítványozza tehát, m o n d ja  k i  a k ö r , h o g y  a z  V . o s z tá ly tó l kezdve  a  m a g y a r  
n y e lv i  ó rá k  s zá m a  legalább n ég yre  em elendő. így biztosan lehet remélni, hogy 
a magyar nyelv tanítása a középiskolában a nemzeti szellem hatásosabb 
tényezője lesz, mint eddig lehetett. Ezen óraszám mellett a magyar nyelv 
tanítása a felsőbb osztályokban valóban irodalmi alapon történhetik s telje
sen előkészítheti a VIII. osztály irodalomtörténeti tanítását. A nemzeti elem 
érvényesítése szempontjából a  magyar irodalomnál is fontosnak tartja  a 
szemléltetést. Erre m ár mások is (dr. Varga Ottó) rám utattak. E czélból 
kívánatosnak tartaná, hogy minden középiskola íróink megfelelő arczkép- 
gyűjteményével legyen felszerelve, a költőinkre vonatkozó díszmunkák az 
intézetek könyvtáraiban meglegyenek, hogy a szaktanár azokat bem utatva, 
ez által is az írók iránti tiszteletet az ifjúságban nevelje. A philologiai 
museumok szervezésével kapcsolatban lehetne e kérdést legczélszerűbben 
megoldani. A nemzeti elem érvényesítésében kiváló szerepe van a jól veze
te tt önképzőkörnek. Minden teljes középiskolában kellene ily kört szervezni. 
Az önképzőkör van hivatva az ifjúságot mélyebben az irodalom, a nemzeti 
művellség szellemébe bevezetni. E körnek fontos munkássága irán t minden 
egyes tanárnak kell érdeklődnie. Ünnepélyei — melyek a nemzeti élet kiváló 
mozzanataihoz és alakjaihoz fűződnek — az egész ifjúság ünnepei legyenek, 
melyekről a szülők és a nagyközönség is tudomást vesznek. Az ifjúsági 
könyvtárakban az összes magyar classikusok minél több példányban álljanak 
az; ifjúság rendelkezésére, hogy e szellemi kincset minden tanuló élvezhesse. 
A nemzeti szellem érvényesítése szempontjából uloljára hagyta azt, a  miről 
ta lán  első sorban kellett volna m egem lékeznie: a tanár egyéniségét, a tanár- 
testület szellemét. A hol akár a  tanártestület kebelében, akár egyeseknél 
hiányzik a hazafias lelkesedés melege, ott az ifjúság is érzéketlen m arad a  
nemzeti eszmék iránt. E tekintetben az irodalom tanáráé a vezérszerep, 
melynek betöltésére csak oly egyéniség vállalkozhatik. a ki nemcsak a 
kritikus szemüvegén nézi az irodalom jelenségeit, hanem lelkesedéssel is 
el tudja árasztani a fogékony ifjúságot. Ez nemzetiségi viszonyaink mellett 
kétszeresen fontos feladat, melynek betöltésében a protestáns és szerzetesi 
iskolák a legújabb időig kiváló szerepet vittek. Ennyit tartott szükségesnek 
a maga résziről megjegyezni. A kör a felszólaló véleményét magáévá teszi, 
és osztja.

D a n i  Ede az alsó osztályok történelmi tankönyveit a gyermekek fel
fogásához magasaknak tartja, jól szerkesztett történeti, olvasókönyveket kíván, 
melyek az ifjúság lelkületére nemesítőleg ható érdekesebb eseményeket, 
kellően kidomborítják. E ln ö k  szerint a bajon könnyen segíthet a tanár ügy
buzgalma s lelkesedése. M e d re c zk y  István üdvösnek tartaná, ha a  tanterm ek
ben nemzeti történelmünk kiválóbb mozzanatait ábrázoló képek volnának 
kifüggesztve., F iilö p  Árpád kirándulásokat óhajt az ifjúság részére rend- 
szeresítietni oly helyekre, hol történeti emlékek láthatók, mert ezen emlékek 
az ifjúságban nemcsak a történelem és földrajz, hanem sokszor a nemzeti
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irodalom iránti érdeklődést is felköltik. M edreczlcy István csatlakozik ezen 
indítványhoz, mely ezeken kívül még a tornaügyre is üdvös hatással lesz. 
A kör az indítványt elfogadja és ezzel kapcsolatban igen kívánatosnak tartja, 
hogy az ifjúságnak tanárai vezetése mellett lehetővé tétessék a millenniumi 
kiállítás megtekintése.

A nemzeti érzés fejlesztésére a földrajzban D a n i  Ede első sorban 
hazánk szépségére s történeti m últban annyira gazdag helyeire utal. De a 
szűk hazán kívül szerinte rá  lehet m ulatni a távoli országokban is a magya
rok érdemeire, mi áital a földrajz tanítása érdekessé és nemzetiessé tehető. 
Hogy Európa fővárosaiban magyar coloniák vannak, hogy sok híres külföldi 
fürdőben m agyar feliratú emlékeket találunk, hogy némely idegen várakban 
magyar honfiak rabságban sínlődtek stb. — felemlíteni igen előnyös. De még 
Afrika tárgyalásánál is nagyobb lesz az érdeklődés, ha a megfelelő helyeken 
egyet-mást felemlítünk : Magyar Lászlót Bihében, a  Mária Terézia-tall érok 
nagy hitelét Abessyniában és Szudánban, gróf Benvovszky utazását Mada- 
gaskárban, 0  Felsége Ferencz Józsefet a  szuezi csatorna megnyitásán s tb .; 
Amerikában a többek közt X antus utazását Mexicóban, az emigránsokat az 
Egyesült-Államokban; Ázsiában az ősmagyar haza kutatóit a  régi és újabb 
időben; a sarkvidéken a Ferencz József-földet, Eszterházy-öbölt stb. Ezekkel 
jelezte röviden az irányt, miképen véli a földrajz tanításából a nemzeti 
geniusra vonatkozó előnyöket elérhetni.

A napirend III. pontjához a görögpótló tanterv kérdéséhez dr. S o lo s -  
n y a y  Irén szólt hozzá. Azt hiszi, hogy az 1890. évi XXX. törvényczikk 
által a tantervbe felvett ú. n. görögpótló az akkor hozzáfűzött reményeknek 
meg nem felelt teljesen. Az eredménytelenség okát a  ta n á rb a n  és a  re n d szer
ben  látja, mely gyakran nem egészen érthető össze-visszaságban ad a  tanulók 
elé görög és magyar irodalmi dolgokat — sokszor meglehetős következet
lenséggel is. Ennek megvilágítására hivatkozik a  görögpótló tanfolyam első 
osztályának, t. i. az V. gymn. osztálynak görögpótló tantervére, mely magyar 
olvasmányul a magyar ó-classicai iskola termékeit veszi fel. Szerinte az a 
1 4 —15 éves tanuló a  Baróthy vagy Rajnis még ki nem próbált verslábakba 
tört költeményeit nem élvezheti. Sok oka van, hogy a Thukydides olvasta- 
tását az V. osztályban még kevésbbé elfogadhatónak tartsa. A görög és 
magyar irodalm i dolgoknak ily együttes tárgyalása szüli e tanfolyam ered
ménytelen voltának másik lényeges okát, mely abban áll, hogy a görögpótló 
tananyagot előadó tanár soha vagy csak nagyon-nagyon ritkán szakember. 
E tárgy legtöbbnyire, vagy az irodalom tanárának vagy pedig classica- 
philologusnak kezében volt és van. Az irodalom tanára itt a megkívánt 
eredménynyel kötelességének eleget nem tehet, mert nincs — hacsak privát 
tanulm ányai alapján nincs, nem is lehet — annyira otthon a görög irodalomban 
és a görög világ ismeretében, hogy azt úgy adhassa elő, m int előadja saját 
szaktárgyát. Épen ez áll a  görögpótlót előadó classica-philologusra is, ki 
szintén nem bírja s nem is bírhatja a magyar irodalm at oly tökéletesen, 
hogy abból a czélnak megfelelő rendszeres előadásokat tarthasson. Olyan 
tanárja pedig vajmi kevés intézetnek van, kit úgy irodalmi, mint philologiai 
jártassága e tárgy tanítására kellően qualificálna. Ily körülmények között 
nem csodálható, hogy a görögpótló e négy évi cyclus után nem m utat fel 
valam i nagy eredményt. E bajon okvetetlenül segíteni kell. A kérdéshez m ár 
többen hozzászóltak, véleménye szerint legkomolyabb hang volt a dr. Horváth 
Balázsé, a ki kész — hár nem kifogásolhatatlan — tantervet ajánl. De, ha 
még e tanterv el is fogadtatnék, el volna-e általa hárítható a másik akadály, 
az t. i., hogy nincs a tárgy tanítására megfelelően qualificált tanár ? A kérdés 
helyes megoldását tehát ily irányban keresni eredménytelen munka. Oly 
tantervre van szükségünk, a mely által előírandó tárgyak előadására van 
minden intézetnek szakértő tanereje. S ezen most már nagyon is kívánatos 
lantervhez csak úgy juthatunk hozzá, ha  végleg szakítunk a mostani kettős 
t. i. görög-magyar iránynyal. Ha m ár az előírt magyar s görög irodalmi és

43*
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régiségtan! dolgokkal kell pótolni a görög nyelvet, miért volna okvetetlenül 
szükséges az, hogy osztályonkint mindkettőt egyszerre vegyük fel. Véleménye 
szerint sokkal helyesebb és a  czélnak jóval megfelelőbb, ha e két tárgy 
egymástól teljesen elválasztatik. Az V. és VI. osztályra a  nemzeti eszmét is 
szolgáló magyar irodalm i dolgok volnának felveendők. A görög irodalom és 
régiségtan, valam int az eddig eléggé mellőzött görög művészet-történet ism er
tetése egészen a VII. és Vili. osztályra hagyandó. Ily irányban véli leg- 
czélszerűbben megoldhatni ezen kérdést.

A kör a felszólaló véleményét helyesli s azt magáévá teszi. S iró k a i  
Albert a görögpótló mostani eredménytelenségének okát abban is látja, hogy 
e téren nincs jó és megfelelő tankönyvünk.

Ezek után  M e d re c zk y  István a maga és szaktársai véleményét a  m athe-  
m a tik a  és p h y s ik a  g y m n a s iu m i ta n te rv én e k  re v is ió ja  felől a  következőkben 
adja elő.

Mielőtt e két rokon tantárgy tanítási tervének revisiójához hozzá
szólnánk, szükségesnek tartjuk röviden felemlíteni azon szerepet, melyet e 
két tantárgy általában a gymnasiumi tantervben visz, továbbá rövid történeti 
visszapillantást vetni azon változásokra, melyeken e tantárgyak a legutóbbi 
8 tantervben ú. m. a 70., 79. és a 88. éviben átm entek. A gymnasiumi 
tanítás czélja nemcsak az életre hasznos ismeretek szerzése, de főleg azon 
mód, mely által ez a tudományok egyes ágazataiban elérhető, t. i. a  helyes 
gondolkodás, vagyis a  feg ye lm eze tt értelem . Tagadhatatlan, hogy ebből a 
mathem atikának ju t a főszerep, és e mód alkalm azásával a természeti tüne
mények magyarázatában és megértésében a physikának is. Ez szabta meg 
nekik a megfelelő helyet mindenkor a gymnasiumi oktatás tervében, de 
különösen nemzeti életünk alkotmányos korszakában a 70-es évek tan
tervében is.

A  m a th e m a tik a  tananyagának és tanítási idejének felosztását amott 
a következőkben ta lá lju k :

I. oszt. 4 óra (számtan és geometria)
II. » 4 ( * * * )

III. » 3 » ( * » » )
IV. » 3 5» ( * > )
V. » 4 »

VI. » 3 *
VII. » 3 X>

VIII. » 2 »
Összesen 26 óra.

Szoros összefüggés kedvéért fel kell említenünk, hogy ugyanazon tan 
terv szerint a r a jz o t  I—IV. osztályban heti 4 — 4  órában, tehát összesen 
16 órában tanították.

A p h y s ik a  tanterve ugyanott ez :

ni. oszt. phys. földrajz 3 óra
VI. » vegytan 2 *

VII. » physika 4 »
VIII. » * 3 »
VIII. » math, földrajz 2 »

Összesen 14 óra.
Ugyanezen tanterv szerint a  IV. osztályban egy fél éven át heti 

4 órában át tanított v e g y ta n t  a mai te rm é sze tra jzra  való tekintetből nem 
számítjuk.
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Az 1879-ki íanterv szerint mathematika:
I. oszt. 4 óra (csak számtan)

II. » 4 » ( ■ » » )
III. > 3 » ( » » )
IV. » 3 » ( » » )
V. » 4 »

VI. » 4 >
VII. » 4 »

VIII. » 3 »
Összesen 29 óra.

Ugyanott a rajzoló geometria I—IV. oszt. 3—3 órában, összesen 12 óra.

Physika: III. oszt. 2 óra
VII. » 5 »

VIII. » 5 »

Összesen 12 óra.
Megjegyezzük, hogy a math, földrajz itt részben a VII. oszt. mathe- 

matikai, részben a VIII. oszt. physikai óraszámba van foglalva.
Az 1883-iki tantervben a mathematikára ju to tt :

I. oszt. 3 óra
II. » 4 »

III. > 3 »
IV. » 3 »
V. » 4 »

VI. » 3 »
VII. » 3 >

Vili. > 2 »_
Összesen 25 óra.

Physikära: III. oszt. 2 óra
VII. » 4 >

VIII. » 4 >
Összesen 10 óra.

Rajzoló geometria: I. és II. oszt. 3—3 óra
III. és IV > 2 - 2  »_

Összesen 10 óra.
E három tantervet összehasonlítva, találjuk, hogy az első tanterv 

mathematikai és physikai óraszámának összege (a math, földrajz miatt) 40, 
rajzoló geometriá-é 16; másodikban 41, rajz 12; a harmadikban csak 35, 
rajz 10

Ez összehasonlításból kitűnik az óraszám csökkenése, a mi annál 
meglepó'bb, mert a gymnasium ban mindenütt nagyobb volt a 2, rajzzal 
3 tantárgy óraszáma akkor, midó'n a két középiskola, ú. m. gymnasium és 
reáliskola nagyon is külön vált, holott mai nap, midó'n az egységes közép
iskola eszméje felmerült, az óraszám m ind a 3 tantárgynál kisebb.

Tekintve azon szoros összefüggést, melyben a mathematika és physika 
tananyagának egyes részletei egymással állanak és egymást feltételezik, 
világos, hogy itt semmiféle reductióról szó sem lehet, bárhogy permutáljuk 
az egyes részleteket az osztályokban. Sőt e szétválasztás és csoportosításból 
csak hátrányokat tap asz ta lha ttunk ; így a  szám tan és geometria külön 
tanításánál.
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A tananyag reducálása továbbá az általánosan kötelező tanterv kere
tén belül nem is czélszerű, mert az a helyi tantervek felállítására vezetne. 
Minden intézetnek úgyszólván saját tantervé volna, melyek az egységes tan 
tervnek s vele együtt tanügyünknek csak hátrányára lehetnének.

Különben a mathematikában csakis az I. és V. osztályban vannak 
torlódások ; amott az idejekorán a középiskolába tóduló, úgy testileg, mint 
szellemileg fegyelmezetlen gyermeksereg, az V-ben pedig részint a  tananyag 
nagy terjedelme és a  kellő' begyakorlás hiánya, részben a különböző intéze
tekből és osztályokból összekerült tanulóifjúság miatt. Azonban itt is inkább 
alkalmas módszer, mint a tananyag reducálásával lehet az akadályon segíteni. 
Nagyobb az akadály a  III. oszt. physikai földrajznál egyrészt az egészen új 
tantárgy és kevés óraszám, másrészt a kétféle tananyag (physika és föld
rajz) miatt. Eltekintve attól, hogy e tantárgyat alig ölelik fel aránvosan, ha 
csak nem akarunk felületesen végezni vele, az amúgy is széleskörű és nehe
zebben emészthető és ép ezért bő kísérletekkel megvilágítandó tananyag 
megértésére a 2 óra semmikép sem elégséges, miért is legalább 3 heti órát 
igényei, melyek harm adika legvégső esetben a számtaniból átvehető.

Tekintve továbbá a physikának mai rohamos emelkedését s ez által 
a tananyagnak mindinkább bővülését, a VII. és Vili. osztály 4 —4 órája 
szintén nem elegendő, különösen a VIII. osztályúé, egyrészt az amúgy is rövid 
szorgalmi idő m iatt — a III. időszakra alig lehet számítani, — másrészt pedig 
azon visszás körülménynél fogva, hogy annak a VIII. oszt. tanulónak, kinek 
lelki szeme előtt mindig ott lebeg az érettségi vizsgálat, 5 egészen új s ezek
ből 3 tananyagában roppant kiterjedt tantárgygyal kell megküzdenie, értem 
a magyar irodalom és a nemzet történetét és a physikát (bölcselet és egész
ségtan), melyeknek nem hogy ismétlésére, de még előadására is alig ju t idő.

Ha egyáltalában reductióról szó lehet, úgy álljon itt a math, érettségi 
vizsgálatra szóló ind ítványunk: A mathem. írásbeli tételek kitűzésében a 
gyakorlat ez : Az előadó G tételt ád be és pedig 3 algebrait és 3 geometriait, 
melyekből a felettes tanhatóság 1—1 tételt jelöl ki kidolgozás végett. Ez a 
többi dolgozatokhoz mérve nem arányos. Ugyanis: a magyar nyelvi tételnél 
szabadságában áll a  jelöltnek 3 tétel közül választani és kidolgozni csak 
egyet. Latin nyelvből, melynek elsajátítására a 8 osztályon keresztül beten- 
kint 49 órát fordít, újabban csak egy tételt kap és pedig vagy 20 sort. 
Mathematikából, melyet a 8 osztályon át csak 25 órában gyakarol, kap 
két tételt. Ha végre intézetenkint az érettségi tételeket elolvassuk, sok helyütt 
találjuk a 2 tételt vagy algebrából, vagy geometriából, melyeknek kidolgo
zása sokszor oldalokra terjed. A munka-kiszabás ezen aránytalansága egyenlő 
munkaidő a la t t ; továbbá azon körülmény, hogy algebra alkalm azása nélkül 
gymnasiumokban geometriai tételt adni nem lehet, (a szerkesztési feladatok 
nem lévén czélszerűek) végre azon tapasztalat, hogy minél nagyobb a munka, 
annál inkább nézünk segítség után, de meg a tárgy színvonalának emelése 
arra indítanak, hogy az egyesület központi választm ányához azon indítvány
nyal forduljunk : eszközölje ki, hogy a mathematikából csak egy tétel jelöltes
sék, mely az algebrai és geometriai tananyagot felöleli, vagy legyen szabad 
a jelöltnek több tétel közül választania, mint pl. a magyarnál.

A tanterv revisiójára nézve pedig kérjük a felhozottakat szives figye
lembe venni és az ez ügyben teendő lépéseket a túlkorai iskolázás és zsúfolt
ság ellen is irányítani.

Ezzel az ülés véget ért.
Ungvárott, 1885. május 1.

])r. Holosnyay Irén, a kör jegyzője.
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SZÜKSÉG VAN-E A NEMZETI GEN1USRA A TESTI NEVELÉSBEN ?

Az «Országos Középiskolai Tanáfegyésületi Közlöny» f. e. 30. számá
ban F lú d o ro v ic s  Zsigmond tanár úr «Nemzeti genius a testi nevelésben» 
czímén értekezik. Az igen érdekes czikk V a rg a  Ottó dr. azon jogosult követe1' 
léséből indul ki, hogy a nemzeti szellem a tanításban és ennek szemléltető' 
részében érvényesüljön. Flúdorovics tanár úif azt kívánja, hogy .4 nemzeti 
szellem, az egész vonalon érvényesüljön, mert nem elég. ha, az értelmi 
nevelésben nyilvánul, hanem szükség van rá  a testi bevetésben is; sőt arra 
használná föl az utóbbit,' a mint mondja, hogy a testi nevelést kelténe 
kiindulási pontul választani a nemzeti szellem ápolása és érvényesítésében.

Tény, hogy a  nemzeti szellem befolyásolja a testi nevelés irányát és 
szellemét, mert hisz látjuk, hogy egyes nemzeteknél máskép bánnak el a 
testi neveléssel. Egészen más szellem lengi át, még pedig hosszú idő óta a 
testi nevelést Angliában, más a szelleme Francziaországban, más Német
országban. És daczára annak, mit tapasztalhatunk újabb időben ? A practikus 
érzék rést tört a testi nevelés eddigi gyakorlatában, vagy mondjuk szellemé
ben, és Angliában szaporodnak a tornatermek, Franczia- és Németországban 
a  játszó terek és játszó ifjúság. Tehát látjuk, hogy Angliában a játékok meg
szűntek az ifjúság testi nevelésének egyedüli tényezői lenni, Fráncziaország 
ifjúsági katonai gyakorlatai, melyek körülbelül 2Ó évig büszkeséggel töltötték 
el minden francziá hazafiúi szivét, háttérbe szorulnak. Németországban a 
csalhatatlan szergyakorlatoknak e játékban hatalm as vetélytáfsuk akadt. Ezek
ből meg az következik, hogy ezen bárom országban, a hol a  nemzeti szellem
ben Való nevelésre nagy gondot fordítanak, a testi nevelés nem valam i meg
állapodott egész, hanem a korral, a fölfogás szerint változik. A fölfogás, 
alatt nem egyedül a tanférfiak és hygienikusok véleményét kell értenünk, 
hanem  az ennél sokkal hatalm asabb közvéleményt is. Példa rá  Franczia- 
ország, hol a revanche eszméjének hatalm a alatt alakult át a  testi nevelés 
ügye; mostanában, midőn a  revanche élénkségéből valamit veszített, akad 
számos előkelő egyéniség, köztük Jules Simon, kik nem féltik hazafias h ír
nevüket és a «scolo>-k ellen kelnek ki és más alapokra fektetik a franczia 
tanulók testi nevelését.

Véleményem szerint hibát követünk el, ha a  testi nevelésben, mint 
ilyenben, nemzeti motívumokat keresünk, a mint hibát követünk el, ha. a 
tornát paedagogiai czélokra használjuk föl. A paedagogiának, mint azt már 
egyhelyt kifejtettem, módjában áll az iskola számos tantárgyainak oktatása 
alkalm ával hatását kifejteni, ne akarjuk a  tornát a paedagogia vagy a 
fegyelem szolgálatába állítani. Ez nem lehet czéljá a tornának. Ép így áll 
a dolog a nemzeti szellemmel, mely méltó kifejezésre kell hogy jusson a 
történelem, földrajz és irodalomtörténetben, de a testi nevelésben he keres
sük. De föl lehet használni a tornagyakorlatokat és különösen az ifjúsági 
játékokat hazafias és egyéb ünnepélyek rendezése alkalmával. Ne csak szónok
latok és szavallatok képezzék az ifjúsági ünnepélyek programmjánák súly
pontját, hanem tornagyakorlatok, játékok is. Németország több városában 
(Braunschweig, Görlitz, Lipcse, Magdeburg stb.) a Sedan-napot ifjúsági já té
kokkal ünnepük meg. Én úgy hiszem, hogy a játék egyenjogúsítása 1—2 tanuló 
lendületi szárnypróbálgatásával legalább is jogosult, eltekintve áttol, hogy e 
játékban a tanulók összesége vesz részt és így mindegyikük emeli az ünne
pély fényét és sikerét, a mi ismét a tanulók összetartozósági érzését fokozza. 
Így a nemzeti szellem nem eszköz, hanem czél.

Flúdorovics tanár úr a nemzeti szellem ápolása szempontjából szíve
sen látná, ha ifjaink — «akár korhű jelmezekben is — ugyanazon játé 
kokat, versenyeket m utatnák be, melyeket valaha, századok előtt, őseink 
gyakoroltak». Ezzel véli eltüntethetőnek «a szánakozó mosolyt azok ajkairól 
is, kik így, a hogy most történnek (már országos tornaversenyeink) csak
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czéltalan időpazarlást, komédiásdit látnak*. Elismerem, hogy ifjúságunk testi 
nevelésében az «ősrégi bajnokviadalok» beválnának, a beválás mellett szól 
már ifjaink tem peram entum a, de kérdem, mi szükség van ezen költséges 
és időt rabló bajnokviadalokra ? Fludorovics tanár czikkéből kiveszem, hogy 
ő nagy híve a  szemléltető oktatásnak, és így tartok tőle, hogy e viadalok 
nagyobbára csak a szemléltető oktatást fognák előmozdítani, semmint a testi 
nevelést. A begyakorlásukra fordított idő nem veszne ugyan kárba, de hasz
nosabbra volna fordítható. Tudjuk, hogy úgyis édes kevés ju t a testi neve
lésnek.

Kedveltessük meg az ifjúsággal a tornát és a  testedző játékokat, és 
ne keressünk a testi nevelés terén nemzeti geniust.

(Budapest.) S c h u sc h n y  H e n r ii t  dr.

ISMERTETÉSEK.

Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen.
In Verbindung mit den Herren A r e n d t  (Leipzig), B ro c k s  (M arienwerder), 
B r u n n e r  (München), B e ttw e i le r  (Bensheim), F r ie s  (Halle), G la u n in g  (Nürn
berg), G ü n th e r  (München). Ja eg er  (Köln), K ie s s lin g  (Hamburg), K ir c h h o ff  
(Halle), K o te lm a n n  (Hamburg), L io n  (Leipzig). L o e w  (Berlin), M a tth a e i  (Kiel), 
M a tth ia s  (Düsseldorf), M ü n c h  (Koblenz), B le w  (Strassburg). S c h im m e lp fe n n ig  
(Ilfeld), S im o n  (Strassburg), T o ischer  (Prag), W e n d t  (Karlsruhe), Z a n g e  
(Erfurt). Z ie g le r  (Strassburg) u. a. herausgegeben von Dr. A. B a u m e is te r .  
Erster Band, 1. Abtheilung. G eschichte  der P a ed a g o g ik  von Prof. Dr. Theobald 
Z ieg le r. München, lt>95. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

Hadd kezdjük ez új munka bem utatását mi is azon, a mit szerkesztője 
szükségesnek tart bevezetésének legelejére tenni, t. i. a munka czímében 
található collectiv elnevezés: «höhere Schulen» magyarázatán. A «höhere 
Schulen» neve alatt a  szerkesztő Németország túlnyomó része nyelvhaszná
latának megfelelőleg a következő fiú isk o la n em ek e t foglalta össze: a  buma- 
nistikus gymnasiumokat és progymnasiumokat, a reálgymnasiumokat és 
reáliskolákat, valam int az ú. n. magasabb polgáriskolákat, tehát mindazt, a 
mit mi k ö zé p is k o lá n a k  szoktunk nevezni, és a minek Ausztriában és Dél- 
Németországban is M itte ls c h u le  a  neve. A felsorolt németországi iskolanemek
nek, még pedig kizárólag csakis ezeknek nevelés- és oktatástanát kívánja 
tehát felölelni a  fentírt czímű nagyobbszabású kézikönyv, melyet ezúttal 
középiskolai tanáraink figyelmébe szeretnénk ajánlani.

E m unkát azon új szellem egyik termékének kell tekintenünk, mely 
csak egy két évtizeddel ezelőtt hatolt be nagyobb erővel a német középiskolák 
falai közé és a mely ott most egyre nagyobbodó körökben terjed. Mi ez az 
új szellem ? Ha nevetvakarnék neki adni. akkor bármily különösnek hangozzék 
is, a  paedagogia szellemének keresztelném el. Mondom, kissé különösnek, 
paradoxnak, sőt bizonyos tekintetben majdnem vakmerőségnek látszik azt 
állítani, hogy a német középiskolákba, a német gymnasiumokba, a neo- 
humanisticus műveltségnek e száz év óta híres fészkeibe, csak nemrég 
köszöntött volna be a paedagogia szelleme. S mégis úgy van. Korántsem 
akarom evvel azt mondani, hogy a régi német középiskoláknak és különösen 
a német gymnasiumoknak nem voltak bizonyos nagy művelődési czéljaik, 
vagy nem volt bizonyos fejlett tanítási technikájuk. Igenis, mind a kettő 
megvolt, csakhogy e művelődési czélok nem ölelték fel az egész nevelést, a 
modern ember egész műveltségi ideálját, és am a oktatási technika is csak 
egy régi, magában véve elavult nyelvtanítási technikának valam ennyi a 
modern kor által az iskolába vitt disciplinára való alkalmazása, illetőleg 
rákényszerítése volt, s még e szűkkörü és szűkkeblű oktatási technikát sem-
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kezelték eléggé tudatosan, hanem csak amúgy traditióképen szállt tanárnem - 
zedékról tanárnem zedékre. A paedagogia, azaz a  nevelés tudom ánya és a 
nevelés művészetének tudatossá tétele, mely Pestalozzi és Herbart óta Német
ország sok kiváló elméjét foglalkoztatta : a középiskolák szám ára egészen a 
80-as évek küszöbéig alig-alig létezett. Olyasminek tekintették azt, a mire 
rászorult az elemi iskola tanítója, de a mit megvethetett a felsőbb iskola embere. 
A nem tudományos képzésű néptanítónak mintegy egyéb tudomány hiányát 
pótló surrogatum-féle volt a paedagogia, de a  tudomány emberének, értsd 
a philologiai tudom ány emberének, hiszen ilyenek voltak a németországi 
középiskolák, különösen a gymnasiumok vezetőemberei, nem kellett.

A ki tudja dolgát, el tudja tanítani is : a bons sens e félig, vagy épen 
nem igaz m ondásával elütötték nagyobbára a gymnasialis methodica kérdését. 
Alig húsz éve csak, hogy — minemű hatások alatt, azt itt kutatni nem 
akarom  — a methodica, vagy mondhatjuk általában a  paedagogia é hagyo
mányos ignorálásával szemben eléggé érős ellenáram lat keletkezett, mely 
m ár eddig is igen sokat tett a németországi gymnasiumok régi szellemének 
reform álása érdekében. E nagy mozgalom, F r ic k ,  a hallei Francke-intézetek 
három évvel ezelőtt meghalt igazgatójának nevéhez fűződik első sorban. 
Frick volt az, a ki egy bizonyos paedagogiai rendszer elveinek alkalm azását 
•a középiskolára is sürgette, még pedig egyenesen a Herbart-Ziller-Stay-féle 
paedagogia elveket ajánlotta e czélra. Ez elveknek legkiválóbb újabb össze
foglalását és feldolgozását a Willmann-féle didaktikában látta, melynek ő volt 
legbuzgóbb terjesztője Németországban. Ez elveket törekedett Frick saját 
intézetében és a benne megújított seminarium praeceptorum ban is közvetlenül 
a praxisba átültetni, és ez elveket hirdették és alkalmazgatták am a minta- 
leczkék és értekezések is, melyeket a Fricktől megalapított «Lehrproben und 
Lehrgänge» közöltek. A Frick által megindított e mozgalmat m a utódján és 
volt tanítványain kívül is sokan folytatják, kiket ő részint személyes, részint 
irodalm i ráhatás útján a  maga táborába vont, és napról-napra erősebbek 
lesznek Németországban a követelések a tudományos paedagogiától meg
világított tudatos methodussal történő tanítás iránt.

A methodikus tudás szükségének a középiskolában is felébredt ez 
érzete teremtette meg a fentírt ezímű vállalatot, a  Baumeistertől szerkesztett 
«Handbuch»-ot is. Az egész vállalat négy kötetre (6 részre) van tervezve. 
Eddig még csak első kötetének első része jelent meg, de szükségesnek ta r
tom, hogy m ár most is felhívjam a figyelmet az újabb középiskolai metho- 
dikának e legnagyobb szabású kézikönyvére. Fentartom  azonban magamnak 
e lapok szerkesztőjének szives engedélyével, hogy a még hátralevő kötetekről 
is, vagy egyenként megjelenésükkor, vagy esetleg az egész munka elkészül
tével valam ennyiről összefoglaiólag is referáljak e Közlöny hasábjain.

Az előttem levő első rész élén áll a  szerkesztőnek, Baumeisternek 
«Z u r  a llg em e in en  E in l e i t u n g » czímü bevezető, előszó-féle fejtegetése, mely
ben mindenekelőtt a munka czíméről és tervéről ad számot. Megtudjuk 
ebből, hogy az egész, négy kötetre terjedő munka tartalm a a következő lesz.

Az egész systematikus épületnek bevezető és tájékoztató alapjául 
szolgál majd a történeti rész az I. részben, mely két félre oszlik : A J  A  p a e d a 
g o g ia  és a  fe lső b b  o k ta tá sü g y  tö rtén e te  különös tekintettel Németországra és 
a középkor végétől a  jelenkorig terjedő időre. E rész írója Z ie g le r  Theobald, 
a philosophia és paedagogia rendes tanára  a strassburgi egyetemen. В )  A  fe l  
söbb o k ta tá sü g y  je le n  szerveze tén ek  és ig a zg a tá sá n a k  á tte k in té se , első sorban, 
a mint az Németországban található, de egybehasonlítás kedvéért tárgyalja 
majd röviden a többi európai államok és Észak-Amerika középiskolai 
oktatásügyének a mai állását. E rész feldolgozásán az illető országokban 
élő 25 úr osztozik, a kiknek m unkáját a szerkesztő, Baumeister redigálja.

А II. kötet tartalm azza majd a systematikus főrészt, még pedig lesz 
b en n e : A )  E lm é le t i  p a e d a g o g ia  és e lm éle ti d id a k t i k a . írja  dr. T a u c h e r  
Wendelin, a prágai I. német gymnasium tanára. В )  G y a k o r la ti  p a ed a g o g ia

Orsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXVIII.
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a középiskolák részére, az egyes szakok specialis didaktikájának kivételével, 
írja dr. Matthiae Adolf, a düsseldorfi városi gymnasium igazgatója. Az ,e 
részhez tartozó pótló függelékek tárgyalják : 1. a pensiopatusok vagy nevelő- 
intézetek (internatus, alum natus) külön feladata. E rész szerzője dr. Schimmel
pfennig Gusztáv, az ilfeldi kolostoriskola igazgatója ; 2. az iskola hygienáját 
(írja dr. Kotelmann Lajos, hamburgi szemorvos). C/ A tanárképzés, azaz a 
m ár tudományosan képesített és megvizsgált tanárjelöltek előkészítése a 
tanári hivatásra. (A reá vonatkozó újabb kísérletek és intézmények ism er
tetése és a szerzőtől ajánlott mód részletes fejtegetése.) ■ Szerzője dr. Fries 
Vilmos, a hallei Franckestiftungok jelenlegi igazgatója (a fentemlítelt Frick 
közvetlen utódja).

A IIL é.s; IV. kötetben lesz aztán , az egyes középiskolai tanuliriány- 
szakok.ispeeiofe didaktikája és methodikája, még pedig a  következő sor
rendben: A. Hittan, még pedig á) katholikus. írja Brunner, J. N. curatus, 
a : müncheni Luitpoldreábskola hittanára ; b) protestáns, írja dr. Zange A., 
az • erfurti reálgymnasium igazgatója. 2. Német Írja dr. Wendt Gusztáv 
Gberschulratb és a karlsruhei gymnasium igazgatója. 3. Latin. írja  dr. Vett- 
vxiltr Péter, a bensfaeimi gymnasium igazgatója. 4. Görög. írja dr. Brocks 
Emil; a marienvverderi gymnasium igazgatója. 5. Történet. írja  dr. Jaeger 
Oszkár, a  kölni Frigyes Vilmos gymnasium igazgatója. 6. Földrajz. írja 
dr. Kirchhoff Alfred, a  földi-, tanára a hallei egyetemen. 7. Math, földrajz. 
Írja dr. Günther Zsigmond, a  müncheni polytechnikum tanára. 8. Számolás 
és mathematika. írja. Simon Miksa, a sjrassburgi lyceum tanára. 9, Franczia. 
írja  dr. Münch Vilmos, Provinzialschulrath Koblenzben. 10. Angol. írja 
dr. Glatmmg tanár, Stadtschulrath Nürnbergben. 11. Physika. írja  dr. Kiess- 
ling, a hamburgi Johanneum  tanára. 12. Vegytan. írja  dr. Arendt Rudolf, 
a lipcsei kereskedelmi iskola tanára. 1B. Természetrajz írja  dr. Loew E., a 
berlini kir. reálgymnasium tanára. 14. Rajz: dr. Matthaei A., a kiéli egyetem 
tanára, 15. Ének. írja  dr. Flew János, a strassburgi lyceum tanára. 16. Torna 
és játékok. írja  dr. Lion C. J., a lipcsei tornaügy igazgatója.

A mi az itt felsorolt kötetek, illetőleg fejezetek tartalm át és szellemét 
illeti,, megjegyzi a szerkesztő, hogy szerzőik egymástól egészen függetlenül, 
minden közös megegyezés nélkül írják azokat, és az ilyen eljárás mellett 
természetesen könnyen előálló ellenmondásokat korántsem akarja a szer
kesztő elenyésztetni vagy csak gyengíteni sem. Az elméleti paedagogia alap
ját- azonban — Baumeister kijelentése szerint — mindenesetre a Herbart 
rendszere fogja alkotni, még pedig azon alakjában, melyet a mester újabb 
követőinek kezétől kapott.

A fentebbiekben reprodukált prospectuson kívül ad még a szerkesztői 
bevezetés körülbelül 50 lapra terjedő megjegyzéseket, a nevelő oktatásról 
általában és különösen az 1892-iki porosz középiskola-reformról. Komoly 
aperguk váltakoznak e néhány lapon jól előadott anekdotákkal, szigorú 
kritika élvezetes alkalmi versekkel, általános elmélkedések személyes élmé
nyek előadásával — ez egész bevezetés korántsem német pedans fejtegetés, 
hanem inkább csak jóízű causerie, mely ha nem volna kedélyes délnémet 
eredetű, lehetne majdnem franczia is (igaz is, hogy szerzője, Baumeister, 
sokáig tartózkodott Elsass-Lotharingiában, melynek ő szervezte újabb közép
iskolaügyét).

A megnyitó bevezetést követi aztán az előttünk levő kötet tulajdon
képi dereka, t. i. a Ziegler Theobaldtól megírt paedagogiai történet Ziegler 
a  «Geschichte der Paedagogik mit besonderer Rücksicht auf das höhere 
Schulwesen» czímet adja művének és ezen a középiskola, értsd különösen 
a német középiskolára való tekintet kényszere alatt a középkoron kezdi e 
történetet és viszi az 1891-iki berlini conferentiáig, a híres Kaiser-conferenzig. 
a melynek nyomában járt reformok még most is és még soká is lesznek 
heves pro és contra vitáknak tárgyai a német paedagogus világban.

A paedagogiának ezen a középkortól a mai napig, terjedő történetét
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öt nagy fejezetben tárgyalja Ziegler, melyeknek mindegyike a közoktatásügy 
fejlődésének egy-egy korszakát öleli fel. Az első fejezet szól aráuylag röviden 
(19—4-0. lapig, és e lapokból is az első egynéhány a szerző bevezető meg
jegyzéseit foglalja magában, melyekben beszámol a könyv külső és belső 
terjedelméről) a középkor oktatásügyéről; a. második fejezet tárgyalja a 
humanism us korát a XV. század közepétől a XVI, század,végéig, a  harm adik 
a XVII. század elejétől a  XVIII. század elejéig nyúló átm eneti korszakot; a 
negyedik fejezet leírja «Realismus und, Neohumanismus» , czímén á XVIII. 
század közepétől egészen századunk 40-es- évéig terjedő mozgalmakat, és 
végre az ötödik «Der Kampf um die Schulreform» czímén a németországi 
középiskolaügy terén ISá'M ől 1892-ig lefolyt küzdelmekét.

Kivéve az utolsó fejezetet, mely kizárólag ném et viszonyokat tárgyal, 
a, többiek eléggé:.elemzik a kívülről különösen- Angöloi'^zágból, ég Franczia- 
országból jött impulsusokat is (Montaigne, Lockp.,. Rousseau stb.), s. így meg
lehetősen teljes képét kapjuk különösen a renaissance., kezdetétől a jelen 
napokig folyt nevelésügyi mozgalmaknak. A tárgyalás, derekát te sz i. mindig 
a középiskola, vagy az, a mit a  régebbi századibban annak nevezni lehet, 
de természetesen elválaszthatatlan tőle, különösen a régebben múlt századok
ban az egyetemi oktatás szemmel kisérése, és é p íg y e z alsóbb iskolaügyre, 
a tulajdonképi népiskola fejlődésére is vet a szerző elég gyakran kellő 
pillantást. ; ,

Mindenütt az egész munkában igyekszik a szerző, a  mennyire lehet, 
egyesíteni a  gyakorlatban, vagyis az iskolák szervezetében végbement válto
zások leírását az elméleti és irodalmi áramlatok, történetével, és e törekvése 
nagy ügyességű tollának eléggé sikerül is, úgy, hogy a?, elmélet és gyakorlat 
kölcsönhatása is m indenütt .igen szemléljietően. van feltüntetve.

Ha Ziegler művéről egészben véve ítéletet akarnék mondani, nem 
tagadhatnám, hogy vannak m ár tanulság és alaposság dolgában- sokkal különb 
elődjei is a német irodalomban — csak Paulsen kitűnő könyvére .(.Geschichte 
des gelehrten Unterricht in Deutschland) akarok , utalni, — -de annyi bizo
nyos, hogy Ziegler m unkája szellemes,.-eleven tollal megírt kpnyv, melynek 
legfőbb erénye talán az, hogy alig- vádolható -egyik vagy másik, irányban 
nagyobb egyoldalúsággal. S ez történeti könyvben, de különösen paedagogiai 
és iskolatörténeti könyvben nem mindennapi jelenség, - , . ....

(Budapest.) ■> Ó .W a ld a p fe lJ á n o s .

KÖZOKTATÁSÜGY.

A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REV1SIÓJA.

M ásodik nap.
A közoktatási tanács értekezlete május.4-én folytatta a középiskolai tan

tervek revisiójának tárgyalását F eh é r  Ipoly elnöklése alatt. Az értekezleten 
az első ülésen jelenvoltak, Ö ttó  József dr. kivételével és azonkívül C sengeri 
János dr. vettek részt. Az elnök összegezi az első ülésen, kidomborodott elvi 
megállapodásokat s a  részletek tárgyalását megnyitva, első kérdésül tűzi ki. 
v á jjo n  a  fe n n á lló  ta n te rv ek  s  u ta s í tá s o k , a  ta n k ö n y v e k , a  ta n tá r g y a k  h e ti  
ó ra szá m a  s zo lg á lh a tn a k -e  o ko t tú lterh e lésre . Figyelmeztet rá, hogy csak elvi 
megállapodásokra szorítkozzanak, a részletek tárgyalását a szűkebb bizott
ságokra bízván.

K á r m á n  Mór főleg arra a liberalitásra emlékeztét, melyet az utasítások 
a tanárra  vonatkozólag tanúsítanak. A hol az utasítások a tananyag feldolgo
zására részletes szabályokat adnak, azt kifejezetten csak mintának, nem

44*
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parancsnak tekintik. A mi utasításaink nem kötik meg a tanárokat. Magyar- 
országon nem is szabad máskép eljárni, mert a nyelvi s műveltségi viszonyok 
igen különbözők. Másrészt azonban a  tanterv s az utasítás a m a g y a r  közép
iskolát tartják szem előtt, azért nem tűzik ki a minimumot, a mivel megkáro
sítanák a magyar faj műveltségi érdekeit.

C herven  Flóris azt hiszi, hogy gymn. tantervűnk általánosságban revi- 
sióra nem szorul. Egyes részleteket azonban határozottan meg kell szorítani.

H e in r ic h  Gusztáv : A tanterv követelményei is hozzájárulnak az ered
ménytelenséghez. Példa rá , hogy a  latin nyelvből megköveteli a tanterv, 
hogy a  tanuló latinra is fordítani tudjon, továbbá a történeti tanterv is 
túlságos. A tanterv egészben kitűnő, lényegén nem kell változtatni, de revi- 
sióra igenis van szükség.

M a r c z a l i  Henrik kívánja, hogy a revisionális bizottságnak azonban 
azt az elvet adjuk utasításul, hogy a  tanítás színvonalának leszállítását nem 
kívánjuk, a mit az értekezlet helyesléssel fogadott.

A le x a n d e r  Bernát nézete szerint a gymnásiális tanterv csekélyebb 
módosításokra szorul, m int a reáliskolai, melyben igenis van túlterhelő 
mozzanat elég.

F eh ér  Ipoly eredményként formulázza, hogy a tanterv a túlterhelés 
szempontjából is megvizsgálandó, mire K á lm á n  Mór kéri annak kimondását 
is, hogy az utasítások elejétől végig óva intenek a  túlterhelés veszélyeitől.

K la m a r ik  János szükségesnek tartja, hogy mindenek előtt szolgáltas
sunk igazságot azoknak, a kik a tanterveket s utasításokat készítették, mert 
ezzel nagy haladást initiáltak. Mondjuk ki továbbá, hogy a tantervben s az 
utasításokban nincsen ok a túlterhelésre, egyéb hiányai vannak az oktatás
nak, melyeken segíteni kell. A paedagogiai elmélet és tapasztalat különben 
egyaránt szükségessé teszik, hogy a tanterveket s utasításokat revideáljuk 
s a tanítás akadályait tisztázzuk.

R ie d l  Frigyes nem tartaná helyesnek, ha előre, a szűkebb bizottság 
munkássága előtt, kimondanék, hogy túlterhelés nincs, vagy nem származik 
a tantervből Erre vonatkozólag a gyakorlat emberei közt nagyon eltérők a 
nézetek. Idéz példákat a  reáliskolai tantervből, melyek a túlterhelés vádjának 
bizonyos alapot adnak. Az a hit, hogy a tornatanítás ellensúlyozza a tú l
terhelést, ugyancsak tévedés, mert a torna is munka.

B e r ze v ic z y  Albert is a  túlterhelés momentumát külön kell választani 
az eredménytelenség momentumától. A dolog úgy is állhat, hogy nem érjük 
el a  kellő eredményt az iskolában s a mellett mégis haszontalan, a tanulóra 
nézve káros m unkával terheljük meg a tanulót. A tornára nézve is egyetért 
Riedl Frigyessel.

Ezek után az elnök a  vitát e tárgyra nézve bezárja s eredménykép 
kimondja, hogy szűkebb bizottság dolga lesz a részletes revisiót eszközölni.

Ezután a  ta n k ö n y v e k  kérdése  került szőnyegre.
K á r m á n  Mór szükségesnek tartja, hogy a tankönyvekről valóságos 

statistikát készítsünk, melyben a használt tankönyveket s használatuk elter
jedését constatáljuk. Esetleg azt az eredményt fogjuk elérni, hogy a leg
rosszabb könyvek a legelterjedtebbek. Azt is meg kell állapítanunk, mire nin
csenek tankönyveink, mint pl. gyakorló tankönyveink nincsenek, de jó iskolai 
szótáraink sem.

H e in r ic h  Gusztáv szerint kettőről kell beszélnünk, a tankönyvekről, 
melyek vannak és azokról, melyek nincsenek. A mi am azokat illeti, általános 
tankönyvrevisióra van szükség. Hiszen most úgy vagyunk, hogy a régi tan
könyveket, mert azelőtt, a mikor szükség volt reájuk, engedélyezték, könyö- 
rületből mindig újra engedélyezik. Azután azoknak a könyveknek lajstromát 
kell összeállítani, melyek nincsenek s ezek létesítéséről a korm ánynak kellene 
gondoskodni.

A le x a n d e r  Bernát figyelmeztet rá, hogy mostani tankönyveink nagy 
terjedelmessége egyik nagy oka a ' túlterhelésnek. Nemcsak a rossz tanköny
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vek nagyon terjedelmesek, de néha az úgynevezett jó könyvek is, mert túl
ságos bőven magyaráznak és színeznek. A tankönyvnek igen rövidnek és 
igen szabatosnak kell lennie.

Csengeri János említi, hogy tapasztalata szerint némely helyütt a  
használatban levő tankönyv mellett egész tankönyveket diktál a tanár.

Kármán Mór utal rá, hogy az utasításokat a tankönyvek használatá
nak módjával is ki kell egészíteni.

Klamarik János a tankönyvek fogyatékosságában látja a tanítás 
fogyatkozásainak egyik legfőbb okát. Tankönyveink nem állanak a tanterv s 
az utasítások magaslatán. Egyik bajuk, hogy túlságosan terjedelmesek ; a  
másik, hogy nyelvük túlságosan tudományos ; a harmadik, hogy a műnyelv 
nomenclaturájának használatával is visszaélnek. Nem lehet azonban mondani, 
hogy bizonyos tárgyakra nézve nincsenek tankönyveink ; legfölebb annyit, 
hogy egy-két tárgyra nézve nincsenek egészen megfelelő tankönyveink. Ellen
ben igaz, hogy gyakorló-könyvek hiányzanak, és szükségesnek tartja, hogy 
a kormány — nem épen megbízással. — de buzdítással segítse elő ily köny
vek létesítését. Hasonlókép nagyon fontos, hogy a tanárok szám ára tudom á
nyos segédkönyvek készüljenek, melyek a tanárképzésnek is jó szolgálatot 
tennének. Fontos volna, hogy az illető bizottság ezzel a  kérdéssel is részle
tesen foglalkozzék, a korm ány különben maga is régebben foglalkozik e 
kérdéssel.

Az elnök, m int a bizottság egyhangú megállapodását formulázza, hogy 
a bizottság a tankönyvek kérdését az elmondott elvek értelmében részletesen 
tárgyalja, hogy mind a statistikai adatokat szerezze be, mind pedig a 
terjedelem, módszer, nyelv és nomenclatura szempontjából tegyen részletes 
javaslatokat.

Ezután a tanulók létszáma került szóba.
Kármán Mór főleg arra  a szempontra figyelmeztet, hogy az osztályok 

zsúfoltsága nemcsak a tanítás eredményét veszélyezteti, hanem a tanárok 
túlterhelésével is jár, úgy. hogy ezek nem tudnak haladni, holott magának 
a tanárnak is folyton tanulnia kell.

Klamarik János kifejti, hogy e tekintetben minden kapacitatio fölös
leges. Maga a kormány igen jól tudja, hogy a törvényes maximum, 60 tanuló 
egy osztályban, is sok. De sok 50, sőt sok 40 is. 0  csinált is számításokat, 
melyek eredménye, hogv ha a tanulók létszámát egy osztályban 35-re szállí
tanék alá, ez egy millió 200.000 frtba kerülne; ez összegben benfoglaltatik a 
szükséges több tanár fizetése és az épületek kibővítése költségeinek törlesz
tése. valam int egyéb fölmerülő kezelési stb. költségek.

Alexander Bernát indítványozza, hogy mondja ki az értekezlet, hogy 
minden egyéb reform veszít értékéből, ha előbb a tanulók osztálybeli lét
szám át nem szállítjuk le. Ez minden igazi haladás sine qua non-ja.

Demeczlf,y M. a bajon azzal az indítványnyal akar segíteni, hogy a 
zsúfolt osztályokat oszszák ketté s a  tanároknak adjanak a több-tanításért 
nagyobb fizetést.

Riedl Frigyes tréfásan megjegyzi, hogy a korm ány esetleg hajlandó 
lesz ez indítvány egyik felét, a tanárok óráinak szaporítását elfogadni, de 
nem a másikat, a fizetés emelését. Azt az eszmét pendíti meg, nem lehetne-e 
a nyelvekre nézve, a  hol ez legszükségesebb, az osztályokat ketté osztani, a 
mi a költségeket tetemesen csökkentené.

Cherven Flóris vázolja a  nyelv tan ítás. nyomorúságos voltát a zsúfolt 
osztályokban. Ily osztályokban nem lehet írásbelieket készíteni.

Az elnök a teljesen egyhangú nézetek értelmében formulázza az 
eredményt.

A leczkeórák beosztására nézve Ferenczy József, ki az egyhuzamban 
való tanítást károsnak tartja, tám aszt rövid vitát, melyben az egészségtan 
tanára, Schuschny (az egyhuzamban való tanítás barátja), Erüdy Béla, Leövey 
min. tanácsos vettek részt. Az utóbbi főleg azt a  szempontot hangoztatja.
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hogy a szabad délulán az annyira jótékony ifjúsági játékokat teszi lehetővé. 
Az értekezlet e kérdésben főleg a helyi viszonyokat tartja tekintetbe 
veendőknek.

A szá kren d sze r  kérdése körül is az elfáradt értekezlet csak rövid vitába 
bocsátkozott. K á r m á n  Mór utal arra, hogy az utasítások mindenütt ajánlják 
a  rokon tárgyak egyesítését; S c h u sc h n y  ellenben figyelmeztet arra, hogy a 
gyakorlatban sok helyütt nem veszik tekintetbe az utasításokat s részletes 
példákkal szolgál; l i la m a r ik  János megjegyzi, hogy a kormány a maga 
részéről szintén üldözi a rossz lárgyfelosztást, de néha a  legjobb szándékot is 
legyőzhetetlen akadályok hiúsítják meg. В еке  Manó úgy vélekedik, hogy a 
fanárképzésben van a hiba, hogy legalább is 3 tárgyra kellene a tanárt 
képesíteni, de az ismeretek kisebb fokával lehetne beérni. 0  pl. a mathe- 
rnatikából a tanárvizsgálatra elegendőnek találná, a mit most az alapvizsgála
ton követelnek a jelölttől. Igaz, hogy nálunk részben a középiskolai tanár 
vállain nyugszik a tudomány, de a tanítás érdeke ezzel ellenkezik. Az elnök 
az eredményt constatálván, hétfő délutánra tűzi ki a tárgyalás folytatását.

Harm adik nap.
A május 6-iki egész ülést a ta n á rk ép zés  kérdése  foglalta el. Az értekezlet 

tagjainak többsége szólt hozzá e fontos kérdéshez, mely m a az egész közép
iskolai reform közepén áll s a tanügyi irodalomban is a többi kérdéseket 
dominálja. Nézeteltérés itt sem mutatkozott. Az egyes fölszólalók csak 
különböző kifejezést adtak annak az egységes meggyőződésnek, hogy a tanár
képzés kérdését föl kell mostani tespedtségéből rázni s Végre valahára komo
lyan v en n i; beszélni eleget beszéltek m ár róla, illik most m ár tenni is valamit 
ez ügyben. A gyűlésen mind az eddigiek,' Berzeviczy Albert dr. kivételével 
vettek részt.

H o r n is e k  nyitja meg a vitát, ki nem helyeselné, ha három tárgyból 
követelnénk vizsgálatot a jelöltektől. Ellenben ajánlja, hogy a jelölteknek 
ajánljuk, hogy még egy, szaktárgyaikkal kapcsolatos melléktárgyat válasz- 
szanak, pl. a  physika és m athem atika mellett az ábrázoló geometriát, vagy a 
Chemiát, a földrajz tanárának a  rajzot stb.

A le x a n d e r  Bernát úgy vélekedik, hogy a tanárképzés tudományos 
oldalát ne érintsük, a részletekbe ne bocsátkozzunk, mert hiszen a szak- 
irodalom évek óta tisztázza e kérdéseket. Nekünk főleg az iskola szükség
leteinek szempontjából kell tárgyalnunk a kérdést. S itt alig van nézeteltérés 
a következő két pontra nézve : 1. a tanárjelöltek paedagogiai és didaktikai 
műveltsége és készsége nem elegendő; 2. e hiányon pedig sem egyoldalú 
elmélettel, sem puszta tapogatózó praxissal nem lehet segíteni. Okvetetlenül 
szükséges, hogy kitűnő elméleti útm utatással egybekapcsolt gyakorlat útján 
készítsük elő a tanárt hivatására

K á rm á n  Mór is azon a  nézeten van, hogy a  részletekbe ne bocsát
kozzunk s a maga részéről csak két elvet ajánl a kiküldendő bizottságnak 
figyelmébe. Mostanában a jelöltek igen kevés tu d o m á n y o s  g y a k o r lo ttsá g ra  
tesznek szert s e hiány nemcsak a nyelvi szakoknál, hanem a többieknél is 
észlelhető ; ezt pedig meg kell adni a  jelölteknek. Hasonlókép igen gyenge a 
jelöltek d id a k t ia i  g y a ko r lo ttsá g a , melyre most csak a szakvizsgálat után 
találnak némi alkalmat.

S z á s z  Károly saját tapasztalásai alapján a következő eredményekhez 
jutott. A fiatal tanárok tudományos képzettsége rendszerint kielégítő, és 
működésük eredménye mégsem kielégítő. Ennek oka didaktikai és paeda
gogiai képzettségük csekély volta. A tanárok egy része előad, holott a tanárnak 
nem az a feladata, tudását abban az alakban, melyben ő kapta, közölni, 
mert ebben az alakban a gyermekekkel közölhetetlen. De nemcsak a didak
tika hiányában van a baj, hanem egy magasabb szempont még fontosabb, a 
paedagogiai képzettség, mely a tantárgy szellemének megértetésében is nyíl-
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vánul. Ezzel függ össze, a  miről panaszkodunk, hogy a nemzeti érzést sem 
fejlesztjük kellő módon. Az úgynevezett túlterhelésnél ez sokkal nagyobb, 
voltakép ez a legnagyobb baj. A tanáron fordul meg, hogy a tanítványát 
megszeretik e a tantárgyat, vagy sem.

E r ü d i  Béla főleg két irányban talál fogyatékosságot a fiatalabb tanári 
generatióban ; az első az, hogy sokan nagyon speciálisán vannak tudomá
nyukban kiképezve ; a teljes szaki kiképzés ritka. Specialistákat kapunk, nein 
paedagogusokat. Ezen mindenesetre segítenünk k e ll; ha nem lehet az egyetem 
útján segíteni, akkor külön kurzusokat kell berendezni, a  melyek a teljes 
szaki kiképzést megadják a jelölteknek. A második baj a didaktikai képzettség 
hiánya. Ez részben a tanárhiány nyal függ össze, mert hiszen néha az iskola 
padjaiból viszik a jelölteket a katedrára. A tanárjelöltek társadalmi művelt
ségének emeléséről is gondoskodni szükséges.

H e in r ic h  Gusztáv nem tartja lehetségesnek, hogy a kiküldendő bizott
ság ne foglalkozzék az egyetemi képzés kérdésével is. Semmi esetre ne tiltsuk 
el tőle a bizottságot. Sokat vár az internátustöl, de erre nézve azt a ki
jelentést tartja  szükségesnek, hogy nemcsak az a 3ü—40 jelölt, ki az inter
nátusbán helyet talál, részesüljön paedagogiai és didaktikai kiképzésben, 
hanem a többiekről is történjék gondoskodás A többiekre nézve főleg két 
elvre helyez súlyt : Az első az, hogy minden tanárjelölt tanuljon meg jól 
egy modern idegen nyelvet; a második, hogy tudományos kézikönyvekről 
kell gondoskodnunk, mert most a jelölt, ilyenek hiánya folytán, nem is tud 
tárgyából becsületesen készülni.

F eh é r  Ipoly elnök a dolog érdeméhez szól. Teljesen osztozik Szász 
Károly nézetében, kinek kijelentéseit az utolsó betűig aláírja. Rá kell végre 
valahára a legnagyobb nyomatékkai mutatnunk a tanárjelölt paedagogiai és 
didaktikai kiképzésének elengedhetetlen voltára. S itt erősen fölszólal amaz 
irány ellen, mely a tanulandó anyag óriási halm azával annyira megnehezíti 
a  paedagogiai kiképzést. A tudás csak eszköze lehet a tanárnak a czél szol
gálatában, a  mely czé l: a tanár közlő és nevelő képessége. Mihelyt az eszköz 
olyan, hogy veszélyezteti ezt a czélt, akkor reformra van szükség. О a 
tanárban csak annyiban becsüli a tudást, a mennyiben ezt közölni is tudja 
tanítványaival. Mostanában pedig tanáraink didaktikai és paedagogiai kép
zettsége nem áll tudásuk magaslatán. Időt sem adunk nekik am arra, de 
meg sem is követeljük tőlük. Ez szüli azt a veszélyt, hogy a  tanár elmélyed 
specialitásokba a  tanításban. Hiszen ez a  specializálás m ár annyira megy, 
hogy most még a két szaktárgyából is néha csak egyet művel tanár, a  m ási
kat teljesen elejti. Kívánatosnak tartja, hogy a bizottság állapítsa meg pontosan 
a tanárképzés czéljának és eszközeinek egymáshoz való viszonyát.

L e ö v e y  Sándor nem tartja  az egyetemi tanítás bírálatát ide valónak, 
mert az egyetemi tanításnak meg kell, hagyni az ő szabadságát. De ő is 
teljesen egyetért abban, hogy a jelölteket jobban kell didaktikai és paeda
gogiai tekintetben kiképezni. Erre most mód nincsen, mert Kolozsvárit pl. 
van ugyan egyetem és tanárvizsgáló bizottság, de nincsen gyakorló iskola. Ő 
a tanárvizsgálati szabályzat túlságos követeléseiben látja a baj egyik fo rrásá t; 
e szabályzat mindenesetre módosítandó. О is speciális kurzusokat tart szük
ségesnek a középiskolai tananyag tanítása czéljából.

Klamarik János rám utat a tankönyvekre, mint a melyekben a tanár
ság paedagogiai és didaktikai képzettségének fontos bizonyítékait találhatni. 
Vannak jó, vannak igen rossz tankönyveink, az átlag azonban meg nem felelő. 
Ez a divergentia eléggé mutatja, hogy a tanárképzés is nagyon divergáló. 
Ezt a divergentiát kell megszüntetni. Az egyetemre nézve az a  nézete, hogy 
mint más facultásnak, a bölcsészetinek is kötelességévé lehet tenni, hogy 
a tanárképzés feladatait tegye magáévá. Sokat vár az internátustöl, melynek 
eszméjét már 13 évvel ezelőtt hangoztatta. Ha a philosophiai kar nem elégítheti 
ki a jelöltek minden szükségletét, akkor az internátus egészítse ki am az t; 
ez az internátus működhetik közre a jelöltek hiányos alapképzettségének



pótlásán is. Kezdetben kevés jelölt talál majd benne fölvételt, de az intéz
ményt fejleszteni fogják s Kolozsvárit is föl kell majd gyakorló iskolát 
állítani.

Csengeri Ján o s ; Nem lehet a philosophiai facultást noli me tangere- 
nek tekinteni. Mostanában ott bizonyos tudományokban fontos elemek 
tanítását is mellőzik. Az internátus sem segíthet mindezeken a bajokon 
A gyakorló iskolára nézve helyesli, hogy több legyen. De ne csak a jövőre 
gondoljunk, hanem a jelenre is : mikép lehetne a mostani tanárok didaktikai 
képzettségét javítani.

Marczali H enrik : Nem abban látja a  bajt, hogy a jelöltek túlsókat 
tudnak, hanem hogy tudásuk elrészletesedett. hogy az nem igazi tudás, hogy 
nem tekintik á t tudományuk egész körét, nem bírnak néha a maguk szak
m ájában a kellő philosophiai műveltséggel, nem tudják a lényegest a lényegte
lentől tudásukban, ennélfogva tanításukban sem megkülönböztetni. Gyakorló 
iskolákat pedig csak egyetemi városban szabad szervezni. Az internátustól 
nem szabad túlsókat várnunk ; a bajok egy részét csak tudományos művelt
ségünk általános emelkedése fogja megszüntetni. A mostani tanárok esetleg 
fogyatékos didaktikai és paedagogiai képzettségének emelését az igazgatók és 
főigazgatók okos működésétől v á r ja ; ba megadják nekik a szükséges útm uta
tást, az ő jóakaratukban megbízhatunk.

Riedl Frigyes nem a sokattudásban látja tanárságunk hibáját, hanem 
hogy sok a tanárok közt a  féltudós. Ma mind a szaki tudást, mind a paeda
gogiai képzettséget fejlesztenünk kell.

Fehér Ipoly ezzel szemben megjegyezi, hogy ő nem az egyetemi taní
tást bírálta, hanem a tanárvizsgálati szabályzat követelményeit.

Cherven Flóris figyelmeztet arra, hogy a tanárjelöltek szám a folyton 
fogy, m ert ez a pálya nem ád elég garantiát a megélhetésre. Póttanfolya
mokat tanárok szám ára nem tart czélszerűeknek.

Fehér Ipoly formulázza a végső eredm ényt s kimondja, hogy az 
értekezlet fontosnak tartja, hogy a jelöltek didaktikai és paedagogiai kikép
zésére az eddiginél sokkal nagyobb súlyt helyezzenek.

A tanácskozás most nyoicz napig szünetelni fog. A folytatást május 
14-re tűzi ki.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A debreczeni kör.
— A központi választmánytól kitűzött kérdűpontok. —

A debreczeni kerületi kör f. hó 4-én, szombaton gyűlést tartott, me
lyen a folyó ügyek elintézésén kívül tárgyalás alá került azon három kérdő
pont, melyeket a  tanterv-revisió ügyében intézett a tanáregyesület választ
m ánya a vidéki körökhöz és az összes tanártestületekhez.

Mindhái'om kérdőpont felől beható vita tám adt, melyhez alapul szolgált 
Dóczi Imrének, a kör elnökének az előző gyűlésen tartott felolvasása. (Lásd 
Közlöny 25. sz. <A tanterv-revisio kérdéséhez> czím alatt.) A vitában az 
elnökön, m int előadón kívül résztvettek : dr. Balassa József, Beczner Frigyes, 
Cserbalmy József, dr. Gulyás István, dr. Kardos Albert, Kulcsár Endre, 
Sinka Sándor, míg végre a következőkben állapodott meg a k ö r :

1. Az első kérdőpontra nézve, mely a  tantervnek a zsúfolt osztályok 
miatti módosításáról szól, elfogadja a kör dr. Balassa József határozati 
ja v a s la tá t:

A debreczeni kerületi kör ismeri és méltányolja azon nehézségeket,
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m e ly e k  a  z s ú fo lt  o sz tá ly o k b a n  a  ta n ítá s  s ik e ré t a k a d á ly o zz á k , czé lravezetö  
e szk ö zn e k  a  terjedelm es k é z ik ö n y v e k  kerü lésén  k ív ü l  e g ye d ü l a  ta n u ló k  
m a x im á lis  s z á m á n a k  csö kken té sé t ta r t ja ,  ú g y  a  m in t  a z t  a  ta n á re g ye sü le t  
k ö zp o n ti  v á la s z tm á n y a  k ife jte t te  f. é v i m á rc z iu s  1 1 -én  ke lt, a  m in is te r iu m h o z  
in té z e t t  fö lte r je s z té séb e n ; a zo n b a n  se m m i esetre sem sza b a d  e b a jt  egy  nagyobb  
b a jja l, t. i. a ta n te rv  k ö ve te lm én ye in ek  s íg y  a  kép zettség  s z ín v o n a lá n a k  
le s zá llítá sá v a l o rv o so ln i*

2. A második kérdó'pontra nézve, hogy t. i. mi módon lehetne az 
oktatásban a nemzeti elemnek nagyobb tért ju ttatn i a tanulók újabb meg
terhelése nélkül, dr. G u ly á s  István terjesztett elő határozati javaslatokat, 
melyeket a kör ilyen formában tett magáévá :

a) A  m a g y a r  iro d a lm i, v a la m in t  a  m a g y a r  p o l i t ik a i  tö r té n e t a  kö zép 
is k o lá k  felsőbb o sz tá ly a ib a n  k é t éven  á t  ta n ítta ssá k , lehetőleg p á rh u za m o sa n .

b) A z  alsóbb o sz tá ly o k  m a g y a r  o lva só kö n y ve i m en tő i teljesebb m é rté k 
ben  és lehetőleg fo k o za to sa n  tü n te ssé k  fe l  a  m a g y a r  n em ze t erkö lc si és sze l
le m i életét.

c) A  k ö r  a  m aga  részérö l i s  sü rg ő sen  k ív á n ja  a  V a rg a  O ttó tó l a  
ta n á re g ye sü le t v á la s z tm á n y á b a n  e lő terjeszte tt, a szem lélte tő  o k ta tá sn a k  n e m ze ti  
i r á n y ú  fejlesztésére  v o n a tk o zó  in d ítv á n y o k  m eg va ló s ítá sá t.

3 A harm adik, a görögpótló tanfolyam m ódosítására vonatkozó kérdő
pont magában a gyűlésben tekintettel az idő rendkívül elhaladott voltára, 
már nem volt tárgyalható, de hogy e kérdó'pont se maradjon válasz nélkül, 
a  gyűlés megbízott egy leginkább szak férfiakból álló bizottságot, hogy a kör 
nevében e kérdésre is adjon érdemleges feleletet, annyival inkább, mivel 
Dóczi Imrének a kör plénumában tartott felolvasása részletesen foglalkozott 
a  görögpótló tanfolyam revisiójával. E bizottság véleménye sze rin t:

a) a  görögpótló tanfolyam jelenlegi egész szervezete nem kielégítő 
ugyan, de mivel a törvény revisiójára avagy épen eltörlésére a közel jövőben 
nincsen kilátás, mindenekelőtt a magyar irodalom bővebb ismertetése volna 
kiveendő a görögpótló tanfolyamból, minthogy ez idő szerint a gymn. ifjúság 
magyar irodalmi képzése megoszlik és minthogy az itt mutatkozó netaláni 
veszteségért bő kárpótlást nyújtana a magyar irodalomtörténet két évre ter
jedő, minden tanulót egyaránt kötelező tanítása.

b) A görögpótló tanfolyam szorítkozzék csupán a görög irodalom-, 
művelődés- és művészettörténet ismertetésére, körülbelül a következő tan
anyaggal :

V. oszt. H erodotos; állam - és magánrégiségek.
VI. oszt. Homeros ; mythologia.

VII. oszt. Aischylos, Sophocles; a  drám a története.
VIII. oszt. Platon és Xenophon Socratesre vonatkozó ir a ta i; művészet- 

történet.
ej  A VII. és VIII. osztály rajztanításából, vagy a szabadkézi, vagy az 

ábrázoló m értani rajz törlendő, mert így az egyik csak a másikban elérhető 
sikert koczkáztatja. K a rd o s  A lb e r t, titkár.

* Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy a Közokt. Tanács, mely a 
tanlerv-revisióval ugyanaznap s talán épen azon órában foglalkozott, szintén 
azon elvi álláspontra helyezkedett, hogy a revisio semmi esetre sem járhat 
az  eddigi követelmények lejebb szállításával. K . A .



6 1 0

VEGYESEK.
Játéktanfolyam tornatanítók részére. (Min. rendelet. 10.455. sz.) Hogy 

középiskoláink tornatanárai az iskolai játékokkal és vezetésökkel megismer
kedhessenek, s hogy ily módon a játékok iránt a  kedv országszerte felkeltessék, 
a folyó tanév végén június hó J6-tól 22-ikéig bezárólag Budapesten közép
iskolai tornatanítók szám ára játéktanfolyamot rendeztetek, mely elméleti és 
gyakorlati részt fog magában foglalni. A tanfolyam részletes tervét csatolom. 
Azon középiskolai tornatanítóknak, kik e tanfolyamban részt venni kíván
nak, f. évi május bó 20-ig nálam kell írásbelileg jelentkezniök. A rendelke
zésem alat álló állami és királyi középiskolák tornatanítói szabályszerű 
útiköltségben és napi díjban részesülnek, a többi középiskolák részéről jelent
kezett s általam  felvett tornatanítóknak utikölségeiről és ellátásáról való 
gondoskodást azonban az illető iskolafentartóklól kell várnom. Erről a főigaz
gatóságot további eljárás végett értesítem. Budapest, 18i)5. április bó 29-én.

W lcissics G y u la .

Kosztosok tartása. Nagyváradról azt a helyreigazítást veszszük, hogy 
K m o v s z k y  kartársunk nehány pontra nézve tévedett. Nem igaz, hogy a 
nagyváradi reáliskola egész tanári testületé ellen indítottak fegyelmi vizs
gálatot ; azt csak az igazgató és egyik tanár ellen rendelték el. Az is téves, 
hogy itt a  tanárok versenygenének a kosztosokért. (Ezt Kurovszky különben 
nem is állította, erre nézve nem nevezett meg intézetet.) Nagyváradon csak 
az a tanár ta rto tt kosztosokat, a ki ebből kifolyólag m ár a télen megtartott 
fegyelmi vizsgálat alapján el is helyeztetett. Ezenkívül csak egy tanár tart 
eg ye tlen -eg y  lcosztost. Minthogy ezt a mi értesülésünket feltétlenül megbízható 
kézből veszszük, a  legnagyobb örömmel és készséggel közöljük, hogy eset
leges félreértéseknek elejét vegyük. Egyúttal megemlítjük, hogy a nagyváradi 
tanártestület sajtópört indít am a lapok ellen, melyek nem átalottak a testü
letről rágalmazó híreket terjeszteni.

Ministeri köszönet. A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi m inister 
N a g y v á r a d  város törvényhatóságának azon áldozatkészségéért, melylyel az 
ott rendezendő tornaverseny czéljaira 1000 frtot adományozott, elismerő 
köszönetét nyilvánította.

A debreczeni tornaverseny. A debreczeni kerületi tornaversenyre 20 
intézet és 900 tanuló jelentkezett, a mely számok körülbelül lezártaknak 
tekinthetők. Legnagyobb érdeklődést tanúsított a verseny iránt a debreczeni 
tankerület s itt is első sorban a protestáns intézetek, a kassai taukerület is 
jelentékeny Számú ifjút küld, ellenben feltűnő a szegedi tankerület közömbös
sége, melynek középiskolái közül több. így pl. a vezérszerepre hivatott szegedi 
főgymnasium és főreáliskola válaszra sem méltatta a rendező bizottság meg
hívását. A rendező bizottság mindamellett is, hogy ily nagy számra nem 
számított, a versenyre érkező tanulókat ingyen szállásolja el, a város pedig 
az összes versenyzőket legalább egyszer megvendégeli. A debreczeni tanári 
kör ismerkedő estét rendez az ifjúságot kisérő tanárok tiszteletére.

Jó példa. A máramaros-szigeti és az újonnan alakult eperjesi kör 
tudósításaiból (Közi. 81 sz.) kitetszik, hogy mily élénk érdeklődéssel viselte
tik a tanári körök létrejötte és munkássága iránt S zieb er  Ede, a kassai 
tankerület érdemes főigazgatója, a kinek különben nagy része van a kassai 
kerületi kör megalkotásában is. Ez a jóindulatú érdeklődés, mely ment a
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pressiónak és a hivatalos beavatkozásnak még látszatától is, követendő 
például szolgálhatna országszerte, mert mi lehetetlennek tartjuk, hogy a 
tanáregyesület újabb föllendülése idején némi jóakaró biztatással, nehány 
bizalmas és tapintatos szóval bármely tankerület székhelyén is meg ne volna 
alkotható a tanáregyesületnek kerületi vagy legalább helyi köre. Pedig tud- 
tunkkal Budapestet, Debreczent és Pozsonyt kivéve a többi főigazgatóságok 
székhelyei még mindig nélkülözik a vidéki köröknek bárm ennyire kicsinyeit, 
mégis áldásos működését. —r - s —t.

Uj igazgató. A pápai ref. főgymnasium igazgatója Kiss Ernő lett. Az 
egyházkerületi közgyűlés őt választotta meg, hat évre. Ugyané gyűlésen 
emelték a tanári fizetést is, 1600. 1400, és 1200 frtos fokozatokat állapítván 
meg.

A lőcsei állami főreáliskola uj épülete ügyében ismét történt egy olyan 
lépés, a mely sajnos volna, ha a megoldást késletletné. A városi közgyűlés 
azt határozta, hogy küldöttségileg kéri föl a ministert, ne építsen az általa 
kiszemelt telken, hanem a város belsőbb részében. A közgyűlésnek egyik 
tanár-tag ja : Kurovszky Adolf hasztalan akarta más határozatra bírni a 
közgyűlést, kim utatván, hogy a ministerium pompás levegőjű s szabad fek
vésű 7600 m s. telket szemelt ki, az pedig, melyet a város ajánl, csak I960 m2, 
tehát nem elég nagy. Kár, hogy nem hallgattak a szakember okos szavára; 
de bizonyára elhiszik ugyanazt a minislernek.

Pályázat tanári állásokra. A pozsonyi állami fó'reáliskolánál az 1895/96. 
tanévvel betöltendő rendes tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár nevez
tetik ki, törvényszerű fizetés, lakáspénz, ötödéves pótlék s a nyugdíj-jogo
sultság, helyettes tanár alkalm aztatása esetében pedig 800 frt évi illetmény 
van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra az ábrázoló-geomet
riából és a  mennyiségtanból középiskolai tanári képesítéssel bíró egyének 
pályázhatnak, (május 15.) — Az államilag segélyezett szepsi-szt-györgyi ref. 
főgymnasiumban ciassica-philologiai tanszékre van pályázat hirdetve. Fizetés 
1200 frt, 200 írt lakbér és kétszer 100 frtos quinquennium. Határidő máj. 31. 
— A beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumnál a jövő 1895/96. tanév 
elejével betöltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár neveztetik ki, 
törvényszerű fizetés, lakáspénz és szabályszerű ötödéves pótlékok élvezete s 
nyugdíjjogosultság, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik évi 800 frt illet
mény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra a mennyiség
és természettanból középiskolai képesítéssel bíró, kath. vallású egyének 
pályázhatnak, (jún. 1.)

Értesítés. Az orsz. középisk. tanáregyesület budapesti 11. szakosztálya 
május hó 20-án (hétfőn) délután 5 órakor az egyesület helyiségeiben (Hajós- 
utcza 23. sz. II. em.) ülést tart. E lőadó: dr. Веке Manó. T árg y : *A 
mathematikai tanterv reformja».

Meghívó. A választmány f. évi május hó 13-án, hétfőn (I. u. 5 órakor 
rendes ülést tart. Tárgy: I. a közgyűlés programmjának tervezete. 2. Morelli 
Gusztáv bemutatja «А m a g y a r o k  b e j ö v e t e l e »  (Feszty körképe) fa
metszeteit. 3. Folyó ügyek, jelentések.

Tartalom : Az ungvári kör. — Szükség van-e a nemzeti geniusra a  testi 
nevelésben? Dr. Schuschny Henriktől. — Ismertetések: Dr. A. Baumeister 
«Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen. 
Waldapfel Jánostól. — Közoktatásügy. — Egyesületi élet. — Vegyesek. 
— Hirdetés.
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könyvül használható.

Sajtó alatt vannak és még e tanévben jelennek meg:
Dr. HALÁSZ IGNÁCZ: Magyar Nyelvtan I.
Dr. CSENGERY JÁNOS: Latin Nyelvtan I. 
KÖRÖSI ALBIN: Földrajz I.
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ: Szerkesztéstan.

M u t a t v á n y  p é l d á n y o k k a l  a  j ö v ő  t a n é v v e  t a n k ö n y v ü l  
v a l ó  a l k a l m a z á s  c z é l j á b ó l ,  f e l s z ó l í t á s  e s e t é n  b é r m e n t v e

s z o l  у  á l u n k .

H0RNYÄNS2KY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
VII. kér. Erzsébet-fcöriit 9—11. Alexander líerilát V. kér. állam i főreáliekola.

— Nemzeti elem. Tanulmányi kirándulások. Élő nyelvek tanítása. —
A  kassai kerületi kör f. hó 6-án tartotta rendes havi ülését dr. Gere- 

vich Emil elnöklete alatt, a tagok élénk résztvétele mellett.
A nm. vallás- és közokt. ministerium által a középiskolai tantervek 

revisiójára vonatkozó rendelete s a választmánynak az egyes tanári körök
höz intézett kérdései közül arra, vájjon a tantervekben elegendő súlyt fekte- 
tünk-e az úgynevezett nemzeti tárgyakra — dr. Peczlcó Ernő előterjeszti véle
ményét a következőkben;

Előadó első sorban is azt a felfogást czáfolja, hogy tanterveinkben a 
nemzeti jelleg nem jut kellőképen kifejezésre. A ki tanterveinkbe, melyek 
alapos szakértelemmel, kellő pontossággal s paedagogiai tapintattal vannak meg
szerkesztve — betekint, be fogja látni, hogy nem itt van a hiba, hanem 
másutt. Elismeri, hogy tanterveinkben itt-ott módosításokra, változtatásokra 
van szükség, de a nemzeti szellem erősbíté.sét, annak az egész oktatás
ban való érvényesítését tanterveink első sorban is hangoztatják, parancsolják. 
Nem itt látja a hibát, de az eszközök gyarlóságában, a tankönyvek czél- 
szerűtlenségében.. Elítéli a sok approbatiót, mint a mely által sokszor oly 
könyveket kapunk kezeinkhez, melyek nem felelnek meg a tanterv szellemé
nek, sürgeti a szemléltetést minden téren, különösen az úgynevezett nemzeti 
tárgyak körében.

Előadó ezek után a .magyar nyelv és irodalomnak a nemzeti érzület 
és gondolkodás fejlesztésére s meggyökeresítésére való jelentőségéről beszél. 
Szellemi életünket, mely irodalmunk lapjain megnemesülve jelentkezik, 
művelődési eszközeinket — az ifjúságra egészen át kell örökítenünk, hogy 
ők ebben megerősödve, ezt előbbre vigyék. Beszél ennek alapvető..munkájá
ról; a nyelv grammatikai tanításáról. Elismeri, hogy az elemi oktatás is 
nyújt némi alapot a nyelv használatára, de ismeri az ifjúság szellemi fejlett
ségét s nyelvi öntudatosságát, s azért nem tartja elégségesnek azt az időt. 
melyet utasításaink elrendelnek arra, hogy a magyar nyelv egész rendszerét, 
szellemét világosan átlássa, megismerje a tanuló. Fölötte kívánatosnak 
tartaná, hogy a tanuló a magyar nyelv rendszeres összefoglalásával vala
melyik felsőbb osztályban is. foglalkozzék. Egyelőre a harmadik évben a 
magyar nyelvre több órát kér. Az irodalmi oktatásra szánt időt nagyon 
kevésnek tartja. Kimondja., hogy a tanulók a nemzed irodalomtörténetből csak 
nagyon hézagos ismereteket szerezhetnek. Már csak azért is, hogy egyöntetűség 
legyen középiskoláinkban e tárgy tanításánál, de főleg azért, hogy a tanulók 
magukkal ^lassításainkkal. íróinkkal ismerkedjenek meg, hogy nemzeti .érzé-, 
sük és gondolkozásuk ezekből fejlődhessék, ezekből táplálkozzék, határozottan
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a mellett nyilatkozik : terjesztessék ki e tárgy két esztendőre. Ezzel együtt 
egy fontos intézkedést sürget: nemzeti műveltségtörténelmünk önálló tanítását. 
Beszél emlékeinkről, művészeti maradványainkról s egyéb művelődési eszkö
zeinkről, s ezek megismertetésében látja  a nemzeti érzés föllendítésének: 
egyik főfactorát. Úgy véli, hogy e tárgy tanítása nagyon megegyeznék az 
irodalomtörténettel, s ennek tanára alkalm as kézi könyv s szemléltetési esz
közök segítségével áldásos m unkát fog végezni.

Nemzeti történelmünknek az alsóbb osztályokban két esztendőre való* 
kiterjesztését nem találja szükségesnek. Elég bő és világos ismereteket szerez
hetnek a tanulók e téren az alsóbb osztályban, s így a VIII. osztályban biztos- 
alapokon tanulhatják az oknyomozó történelmet. Hazánk alkotmányának 
fejlődésével és történetével is megismerkedik a tanuló.

Az utolsó kérdés: «Gondoskodik-е a  taníerv arról, hogy a tanulók a 
magyar föld összes jellemző viszonyaival megismerkedjenek ?» Ezzel a kér
déssel is behatóan foglalkozik előadó. Véleménye, hogy e tárgyat egészen újjá 
kell teremteni. Kézi könyveink gyarlók, szemléltetési eszközeink nincsenek. 
Ezzel a tárgygyal a tanuló a legalsóbb osztályban találkozik s ezt nem 
találja  helyesnek. Kívánja, szánjuk e tárgyat az értelmi fejlettség magasabb* 
fokának, tétessék e tárgy valamelyik felsőbb osztályba.

Dr. Peczlcó fejtegetései kapcsán dr. Gerevich Emil elnök utal azon 
hatásra, melyet a nemzeti szellem fejlesztése tekintetében a tervszerűen* 
végrehajtott tanulm ányi kirándulásokkal lehet elérni. A tanulm ányi kirándu-. 
lások most többnyire a természettudományi oktatásnak állanak szolgálatában. 
Kiviszszük tanulóinkat növényezni, bogarászn i; néha geológiai s geographiai 
alakulatokat is m utatunk nekik, de az ritkán jut eszünkbe, hogy apáink vére 
által megszentelt csataterekre, históriánk egy-egy ragyogó eseményére emlékez
tető várromhoz, vagy azon helyekre zarándokoljunk tanulóinkkal, melyeken* 
történelmünk s irodalm unk egy-egy kiváló nagyságának bölcsője rengett,, 
vagy a hol hamvaikat takarja az édes hazai föld.

Azt m ond ja : Ha én a tanuló csapatot Munkács várához vezetem s 
elmondom neki, hogy ime itt pihentek meg honfoglaló őseink először, ha 
elmondom neki ott melegiben Zrínyi Ilona, Rákóczy s Tököly történetét, 
ha elvezetem Déva várába s ott elevenítem fel emlékébe Hunyady János 
dicsőségét, ha elviszem az ifjakat Pusztaszerre s ott mutatom be nekik az 
Alföld szépségeit, ott, hol nemzeti alkotmányunk m egszületett: m aradan
dóbban vésem be az ifjú lélekbe a haza szent szeretetét; lelkesedését nyel
vünk, institutióink iránt hatékonyabban fogom felébreszteni, szóval sikere
sebben fogom azt igaz m agyarrá nevelni, m int bárminő más eszközzel.

A tanulm ányi kirándulásokat ily értelemben tenni a nemzeti nevelés 
jelentékeny tényezőivé nálunk annál szükségesebb, mert a mi poliglott nem 
zetiségi viszonyaink mellett nekünk elengedhetetlen hazafias kötelességünk 
minden erőnkből arra törekedni, hogy ifjaink a középiskolából határozott 
nemzeti szellemű műveltséget vigyenek magukkal az életbe.

Én a tanárokat sem küldeném addig külföldi tanulm ányi kirándulá
sokra, míg a haza minden nevezetes pontját nem ismerték meg. Hiszen, 
hányán vannak sorainkban, kik a haza nevezetességeit sem ism erik?

Kívánatos volna, hogy minden középiskola oly értelemben szervezze 
a tanulm ányi kirándulásokat, hogy azoknál a hazafias szempontok legyenek 
irányadók. Először a helyi, azután a környékbeli történelmi nevezetességek, 
keresendők fel Ennyit kötelezővé lehetne tenni minden iskolára. A korm ány
nak és a társadalom nak volna azután feladata a távoli történelmi emlékek 
megtekintését is lehetővé tenni úgy az ifjak, mint a tanárok számára.

Az egész ügy system atizálására ismét a tanáregyesület kebeléből kell a* 
mozgalomnak kiindulni, azért indítványozom :

mondja ki a kassai kerületi tanári kör, hogy kívánatosnak tartja, 
hogy ez eszme megvalósítása czéljából az országos tanáregyesület mozgalmat
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indítson s kerestessék meg a központi választmány, hogy a tanulmányi kirán
dulásoknak ily szempontból való megbeszélését tűzze ki a Kassán tartandó 
közgyűlés rendjére. Szóló szívesen vállalkozik az előadói szerepre.

A gyűlés lelkesedéssel teszi magáévá az elnök fejtegetéseit s indít
ványát egyhangúlag elfogadja.

Valló Vilmos a kör utolsó gyűlésén megkezdett «Czél és eszköz az 
élő nyelvek tanításában» czímű értekezését fejezi be. A «Közlöny» 27. szám á
ban ism ertetett eló'adásában nem bocsátkozott a mások nézetének bírálatába, 
de most szükségesnek gondolja Bartos úr indítványával foglalkozni. B. úr 
a  franczia nyelv tanításának eredményét nagyon csekélynek tünteti fel, s az 
általában elérhető niveau-t túlságosan alacsonyan veszi; az érettséginél a 
francziára való fordítást eltörölni kívánja. A német nyelvre nézve ezt senki 
sem óhajtja?  Hiszen a reáliskolában a német ny. ép annyi órával van 
dotálva mint a franczia! S mit szóljunk a gymnasiumban a német nyelvről, 
a  hol kisebb az óraszám. Valló a baj okát a tanterv s utasítások ellentétes 
intézkedéseiben találja. A nyelvtanítás elemi fokán, a hol a tanulót directe 
bele kellene vinni az illető idegen nyelv használatába, a tanterv fordításokat 
ír elő, a mi homlok egyenest ellenkezik az észszerű direct nyelvtanítás 
menetével. Ellenben a felsőbb osztályokban, a hol a tanuló m ár nagyobb 
fokú nyelvismeret s gyakorlottság fölött rendelkezik, nincsenek fordítás
gyakorlatok. Azután az érettséginél ismét azzal állnak elő. Mily követ
kezetlenség !

Az utasításokat a régi gram matizálási módszer szellemében csinál
ták s azok alapján nem is lebet nyelvet tanítani. A tapasztalt nyelvtanár 
nem követheti amaz utasításokat. Az elemi fokon nagyon keveset, vagy épen 
nem fordíthat, (lásd a nyelvgyakorlatokat a  27. számban Kassai kör ez. a.) 
a  haladás fokán időnkint (péld. havonkint egyszer) felad ford, gyakorlatot, 
így aztán az érettségi sem hozza zavarba sem a tanárt, sem a tanulót. B. úr 
szerint kimondani, hogy az idegenből magyarra való fordítás legyen a  közép
iskolai nyelvtanítás koronája, szégyen s vétek lenne. Ez megjárja a holt 
nyelveknél, de a modern nyelvtanítást halom ra döntené.

В úr összetéveszti az eszközt a czéllal. A nyelvtanításban az olvas
mány csak eszköz, s nem czél. A tanításban gyakran váltakozik ugyan 
eszköz és czél. A mi eleinte czél volt, eszközzé válik a felsőbb fokon újabb 
czél elérésére, de az olvasmányt a modern nyelvtanításban czélul kitűzni 
nem lehet, mert annak czélja a nyelvi gyakorlottság, a mi egyértelmű a 
nyelvnek bizonyos fokú bírásával. Az olvasmány pedig épen a nyelvgyakor
lás kiinduló pontja, a nyelvanyag s gondolat szállítója, tehát a  nyelvtanítás 
eszköze. Mi lesz akkor eszköz, ha az eszköz czélul állíttatik ? A mit B. ú r a 
gram m atikai ismeretről mond, az ismét eszköz és czél összetévesztése. Ó 
szerinte a  czél: «a grammatikai alakok felismerése azok alkalmazása nélkül» 
(lásd Közlöny 15. sz. 301 lap). Ő ott áll meg, a honnan ki kell indulni. 
Hiszen, ha a tanuló felismerte a  nyelvi alakokat, hát mi végett ismerte fel ? 
Nem alkalmazás végett? B. úr ném át akar nevelni? Ma napság a siketnómát 
is hangos értelmes beszédre 'tanítják. Beható eszmecsere után  az érettségi 
vizsgálat módozatára nézve a kassai kör megmarad múlt gyűlésén kifejezett 
indítványa mellett, mely szerint azon iskolában, hol a franczia nyelv tanítása 
direct módon eszközöltetik, érettségi vizsgálatra a fordításon kívül szabad 
dolgozat is adassák fel, s a  kettő közötti választás engedtessék a vizsgá
landónak.

Kassa, 1895. május 14. Dietz Lajos jegyző.
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PÁR SZÓ A TORNAVERSENYEK RENDEZÉSÉHEZ.

E czím alatt Morvay Győző úr a Közlöny 28-ik számában 
figyelemreméltó utasításokat ad. Vannak azonban közöttük olyanok is, 
melyekre okvetetlenül szükségesnek látok megjegyzést tenni annál is 
inkább, nehogy a májusban tartandó tornaversenyek valamelyikénél 
az ő utasításait teljesen fölhasználják.

A versenytér beosztásához és az egész rendezéshez úgy látszik 
az őszön megtartott kassai kerületi versenyt vette mintául s amiben 
attól eltér, az majdnem mind, ha nem is helytelen, legalább is 
czélszerűtlen.

Nevezetesen: Morvay úr a rendező és vezérlő dobogóját az 
arczvonal jobb szárnyának végére teszi, holott annak föltétlenül és 
elengedhetetlenül az arczvonal közepén, a verseny-biróság páholya 
előtt kell fölállítva lennie. Innen láthatják a vezérlőt a tanulók leg
jobban, innen vezetheti a vezérlő legsikeresebben a gyakorlatokat. A 
minden résztvevő intézetre kötelező szabadgyakorlatok egyöntetű kivitele 
koczkára van téve, ha a vezérlő nem az arczvonal közepéről vezeti a 
programmnal; e leghatásosabb, legszebb részét. A gyakorlatoknak pontos, 
egyszerre való végrehajtása nagyrészben a vezérlőtől függ, ha az ifjú
ság az ő jelzését nem láthatja, sohasem fog jól sikerülni.

„Kívánatosabb a szerek együttes csoportja, mert ez egységes 
szemléletet nyújt“ mondja Morvay úr. Vájjon kiknek, a nézőközön
ségnek vagy a szakembereknek? Szerintem a szergyakorlatokat a 
nézőközönségnek is bemutatjuk s azok nemcsak egy eszközön, de 
többön is szeretnének látni tornázást. Már pedig Morvay úr beosztása 
szerint a tribün jobb oldalán nézők csak nyújtó gyakorlatokat s a 
túloldalon levő közönség csak korlátgyakorlatokat láthat.

A szerek elhelyezésére való utasítása megállhatná helyét talán 
akkor, ha egy^egy intézet csakis egy eszközt választana. De a 
tapasztalat szerint — legalább az eddigi orsz. és kér. versenyeken 
így volt —- a legtöbb résztvevő intézet, nem egy, hanem, két, három, 
sőt négy szert is választ. Micsoda zűrzavar állhat elő akkor, ha pl. 
egy intézet előbb a nyújtóhoz, azután a bakhoz s végre a korláthoz 
megy tornázni s azok mindegyike más-más helyen van. Valóságos búcsú- 
járás egyik helyről a másikra s a legnagyobb rendetlenség okozója.

Az a helyes berendezés, ha az, egy intézet által választott torna
szerek egymás mellett vannak. Kassán 17 intézet 31 eszközön torná
zott s itt a nézőközönség előtt hosszában úgy voltak fölállítva, hogy ; 
ha egy intézet több eszközt választott, azokat ott találta egymás mellett 
s ha egyiken elvégezték gyakorlataikat, nérii kellett hurczolködniok 
máshová. Kívánatos és czélszerü az arczvonal előtt a szükségés nyúj
tókat egymástól kellő távolságban fölállítani s a többi szereket azok 
mellé beosztani. A czélszerűségen felül a simmetria is emellett szól. 
Szükséges továbbá minden eszközre a résztvevő intézet nevét feltűnő
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táblán jelezni. Jó ez egyrészt azért, hogy a közönség is tudja, mely 
intézet ifjúságának tornázását látja, másrészt pedig azért, hogy minden 
intézet tudja, melyik az ő eszköze, azt könnyen megtalálhassa, nehogy 
a verseny alkalmával a kereséssel a rendet, zavarja vagy az időt 
vesztegesse.

A tartalékhelyre vonatkozó javaslata helyes. Ámbár kételkedem 
abban, mintha a rendnek ez volna egyedüli' teljes biztosítéka. Ilyen 
tartalékhely Kassán is volt minden intézet részére kijelölve, igaz 
ugyan, nem korláttal elkerítve. De lehet ott még Oly erős korlát is, 
ha a tanulók nem a vezető tanárok felügyelete alatt vannak. Az 
eddigi tapasztalat szerint a rendetlenséget leginkább maga az iijúság 
okozta akkor, mikor a tanár egyes növendékeit a versenyhez, vezeti 
s a többiek magukra vannak hagyva. Ilyenkor a kisérő tanárnak volna 
kötelessége az ifjúságot együtt rendben tartani, azokra való szigorú 
felügyelet volna a rend teljes biztosítéka.

Mosolyogva kell fogadnunk azt az ajánlatot, hogy a próbaverse
nyen az egész programm tartassák meg.

A próbaverseny arravaló, hogy úgy a tanárok, mint az ifjúság a 
verseny helyét előbb ismerjék, tudják a felvonulás útját, az oszlopjuk 
helyét, hol állniok kell ; lássák, hol van az általuk választott eszköz, 
hol a futópálya, az indulás helye, hol a tartalékhely stb. Legfőképen 
pedig arra való, hogy az éneket és az együttes szabadgyakorlatokat 
megpróbálják. Egyes intézetek -— és itt ismét a tapasztalatra hivatkoz- 
hatom — a még oly részletesen kidolgozott s világos utasításokat nyújtó 
leírások után sem tudták az egyszerű szabadgyakorlatokat precis bemu
tatni. Majd a kéztartás, majd az állás volt hibás. A próbán kell tehát 
a szabadgyakorlatokat egyenkint átvenni, a netaláni hibákat kijavítani 
s —- hogy úgy fejezzem ki magamat — az utolsó simítást megtenni s 
ezáltal a gyakorlatok egyöntetű, szabatos végrehajtását biztosítani.

Azonban messze túlmennénk a próbán, ha ott a programm 
minden pontját végig hajtanók. Ha ott rendgyakorlatokat, ver
senyfutást, ugrást, kötélhúzást, játékot, szergyakorlatokat stb. végig 
csináltatnánk. Hisz ezáltal a tulajdonképeni verseny érdekességét 
tennők tönkre. Az ifjak legnagyobb része kedvét veszítené, látván, 
hogy a verseny egyes számánál ő hiába áll ki, mivel másik társa 
gyorsabban futott vagy jobban ugrott. Különben kimerítené maga az 
ilyen próba előre az ifjúságot s a főversenyen már fáradt, lankadt lenne.

Egy olyan újítással is áll elő Morvay úr, mely eddig sehol sem 
volt. Ugyanis ő a versenyfutást kor és nagyság szerint akarja össze
állítani. Mindenesetre komoly megfontolásra és megbeszélésre érdemes 
javaslat, de előbb a nm. ministerium által kiadott utasításokat kellene 
megváltoztatni; míg az fönnáll, addig ahhoz kell alkalmazkodnunk; 
különös egyébként, hogy az ugrásoknál azt nem javasolja, pedig itt 
azt talán még több joggal tehetné.

Nem fogadható el, sőt határozottan helytelen a verseny-futást
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körben végeztetni. A kör belső felén futó mindig kisebb utat tesz meg, 
mint a kör külső részén futó. Ez a versenyzőket elkedvetleníti. Igaz
ságot a leglelkiismeretesebb ítélő-biróság sem szolgáltathat. Pedig ha 
valahol, úgy a futásnál kell a legkörültekintőbb gondoskodás és éber 
figyelem arra, hogy a beérkezők fölött igazságosan ítéljünk. A futó
pálya csakis egyenes lehet. Ezért a versenytér hosszának legalább 
220 m.-nek kell lenni, hogy a 200 méteres futást rajta megtarthassuk. 
Morvay úr nem szól ugyan a pálya hosszáról, de az általa közölt 

•ábrán a versenytér hossza csak 120 méter, ez tehát kevés.
A távol és magas ugrásoknál a mérczének a nézőközönséggel 

nem függélyesen kell állania, hanem oldalt. Az ugráshoz való iram az 
afczvonallal párhuzamos legyen. Ekkor a közönség az ugrás nagyságát, 
távolságát is látja, Morvay úr szerint nem.

«Kötélhúzás egyenlő fegyverekkel. Czipő czipővel, papucs papucs
csal» — mondja Morvay úr. De hát nem a czipő- és papucsban 
van az e rő ! A testi nevelés érdekében kifejtett munkálkodásnak fok
mérőjét a kötélhúzás egyáltalában nem tüntetheti föl. A kötélhúzást 
— mint már ezt másutt is hangoztattam — a versenyek sorából 
törölném. S ha mégis fölveszszük a programmba, akkor járunk el 
igazságosan, ha intézetet intézettel szemben a verseny színhelyén, 
szemre mérve erejüket, állítanánk össze.

Végül még csak egy állítására kívánok megjegyzést tenni, melyet 
nagyon különösnek, sajátságosnak tartok. Morvay úr kívánatosnak tartja, 
hogy a főrendező középiskolai tanár legyen stb. Vájjon miért? Talán 
baj, ha nem az? A két országos tornaversenyt nem középiskolai tanárok 
rendezték, pedig azok tekintetbe véve a kezdet nehézségeit, eléggé 
sikerültek. A múlt őszön megtartott kerületi tornaversenyek közül 
három helyen középiskolai tanár volt a főrendező s a verseny csak 
azon a helyen sikerült minden tekintetben jól, a hol nem volt az. 
Nem az a fődolog, hogy középiskolai tanár legyen a főrendező, hanem 
az, hogy kiváló szakértő, energikus, rendezői képességgel bíró ember 
legyen, ki fáradhatatlan buzgalommal, ügyszeretettel, odaadással teljesíti 
és képes teljesíteni a rendezés igen terhes, nagy felelősséggel járó 
nehéz munkáját.

(Kassa.) Horváth Lajos.

A TANÁRHIÁNY KÉRDÉSÉHEZ.

Midőn a tanárhiány kérdése í —5 év előtt először a napilapokban is 
szóvá tétetett, én annak idején e kérdéssel több napilap hasábjain foglalkoz
tam és akkor nyíltan kimondtam, hogy szerintem a tanárhiány legfölebb 
nehány tárgyra vonatkozólag áll és nem általában : mert biztos tudomásom 
volt róla, hogy az ország különböző részeiben, Budapestet és Kolozsvárt 
nem számítva, mintegy 50 okleveles tanár van alkalmazva, úgy az állami, 
m int községi polg. iskoláknál, a  kik minden utánjárás daczára sem ju thattak  
középiskolai álláshoz, ám bár közülök többen a  tanügyi irodalom terén is 
bizonyos nevet vívtak ki maguknak.
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A tanárhiánynak a napilapokban való szellőztetése bírt a rra  4 évvel 
•ezelőtt, hogy Arnhold Nándor kartársam m al a polg. iskola szolgálatában 
-álló okleveles középiskolai karlársainkat tömörülésre s egy országos értekezlet 
megtartására szólítsuk fel.

A megtartott congressusból kifolyólag egy mem orandum mal járultunk 
C sáky gróf volt közokt. ministerhez. kérve őt, hogy minket a polgári iskolá
nál huzamosb idő óta működő oki. középiskolai tanárokat vegyen nyilván- 

. tartásba és a  szükséghez képest alkalmazzon is a  középiskoláknál.
A minister ú r e kérelmünket méltányosnak és teljesíthetőnek találta, 

mert 1891. év július hó 12 én kelt és alulírotthoz, mint az országos értekezlet 
•elnökéhez intézett magas leiratában a következőleg nyilatkozik :

«A polgári iskoláknál és más hasonrangú tanintézeteknél működő, de 
középiskolai képesítéssel bíró tanároknak f. évi júl. hó 3-án hozzám benyúj
to tt m em orandum át figyelemmel átolvasván, intézkedtem, hogy mindazon 
tanárok, a  kik középiskolai oklevéllel bírnak, de jelenleg a népoktatás ügy
körébe tartozó polgári vagy más hasonrangú tanintézeteknél működnek, 
avagy a jövőben alkalmaztatni fognak, nyilvántartásba vétessenek és hogy 
ti középiskolai tanári állások betöltésénél elémbe terjesztendő javaslatoknál 
tekintettel szolgálati idejükre és tanítói arra  valóságukra különös figyelembe 
vétessenek.»

A leiratot, melyet a m inister ú r az érdekeltekkel való közlés végett 
- intézett hozzám, általános örömmel fogadtuk, mert meg voltunk győződve, 
hogy a kimondott elvnek betartása mellett hosszas várakozás és mellőztetés 
u tán  végre is czélhoz fogunk jutni.

Hogy a minister úr által tényleg foganatosított összeírás hány okleveles 
-és a polg. iskola szolgálatában álló tanárt talált, nem tudom, de nálunk, 
mint a mozgalom vezetőinél, Budapestet és Kolozsvárt nem számítva, a 
vidéken működők közül 43-an jelentkeztek.

Van köztük egy, a ki évek óta az elemi iskolánál működik, mert élni 
végre is kell, többen magánintézeteknél szolgáltak és szolgálnak 10—15 év 
•óta, mert középiskolai álláshoz minden utánjárásuk és folyamodásuk daczára 
sem juthattak, persze pártfogók hiányában, holott oklevél nélkül jelölteket 
országszerte alkalmaztak és alkalmaznak tanárokul.

Hogy a  szerte hangoztatott tanárhiánvnyal hogy álltunk 4 évvel 
ezelőtt, meggyőzően bizonyítja a következő eset. Mikor 1891-ben a minister 
úr elé járultunk, megjelentünk egyúttal Klamarik ministeri tanácsos úrnál 

•is, kérve őt, hogy méltányos ügyünket a maga részéről is támogassa. A ta n á 
csos úr nem beszélt tanárhiányról általában, csupán egy pár szakot említett 
'fö l, névleg a rajzot és ábrázoló m értant emelte ki olyanokul, a  melyekre 
kész emberök nincs.

Én abban a helyzetben voltam, hogy m indjárt a küldöttség tagjai 
között is két okleveles rajztanárt mutathattam  he 0  méltóságának, a kik 

■régóta a polgári iskolánál működnek s azonkívül még hárm at tudtam név- 
szerin t megnevezni; a  kikkel 0  méltósága mindig rendelkezhetik. A tanácsos 
ú r  láthatólag örült-em e felfedezésnek és megígérte, hogy ezeket alkalmazni 
is fogja.

És mit lá tunk? 'N égy  év óta összesen két ra jztanárt neveztek ki a 
polg. iskolában működők közül, pedig ez idő alatt jóval több rajztanárra volt 
szükség. Az általam  ismert 43 kartársam  közül pedig ugyancsak 4 év alatt 
a  m ár említett két rajztanárral együtt összesen 12-őt neveztek ki a közép
iskolához, daczára a nagy tanárhiánynak. Hogy hangzik ez össze a valóság
gal ? Miért nem alkalmazzák hát a polg. iskolában működő okleveles közép
iskolai tanárokat tömegesebben, ha olyan nagy a  tanárhiány ?

Tudomásom van róla, hogy a  jelen tanév folyamán egy vidéki reá l
iskolához természetrajz és vegytanra felekezeti iskolától neveztek ki tanárt 
(pedig ott is tanárhiány van), holott helyben ugyanazon szakra képesített
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tanár van évek óta a polg. iskolánál alkalmazva. Nem lett volna természe
tesebb, ha  ez állásra az említett helybeli embert nevezték volna ki, főleg a  
minister úrnak fenti Ígérete után ?

Hogy ez idő szerint hány okleveles középiskolai tanár működik évek 
óta a polg. iskoláknál, azt a  ministeriumban a foganatosított összeírásból 
kifolyólag legjobban tudják, vagy legalább tudniok kellene, de hogy tényleg 
sokan vannak, azt a kezeim között lévő névsor adatai igazolják.

Az alábbiakban közlöm azok neveit, a szolgálati idő, hely és szak
tárgy megnevezésével. A névsor a következő :

Paulovits Károly (szóig, ideje 10 év) Gzegléd (természetrajz földrajz), 
Krantz Béla (10) Kassa (természetrajz, vegytan), Kemenszky Kálmán (11) 
Miskolcz (természetrajz, földrajz), Kováts Lajos (15) u. o- (bölcs, magyar), 
Molnár János (11) Szegszárd (nyelvészet), Bátori Ármin (9) T.-Szt-Márton 
(term rajz, földrajz), dr. Bartha Gyula (19) N.-Kanizsa (mnytan, termtan), 
Hoffmann Mór (19) u. o. (nyelvészet), Hegedűs István (11) Szeged (tört., 
földrajz), Burkovits Lajos (1-4) Bezdán néptanító (m nytan, term tan), Barbie- 
rik Titus (18) Pancsova (vegytan, termtan), Málnássy Ferencz (16) u. o. 
(term rajz, vegytan), Kiss Dénes (10) Alsó-Lendva (mnytan, termtan). Gaál 
József (9) Keszthely (rajztanár), felekezeti iskolához ment át az áll. szolgá
latból, Buzget József (8) Titel (termrajz, földrajz), dr. Köváry Sándor (15) 
Oravicza (vegytan, term ttan), Hoppé Lipót (19) Zilah (rajztanár), Kováts 
Dénes (12) u. o. (ismeretlen), Nyers Károly (18) Gy.-Szt-Miklós (tört., föld
rajz), dr. Tóth Mihály (17) N.-Várad (termrajz, vegytan), Szűcs Izsó (15) u. o. 
(rajztanár), Fabus Alajos (14) Beszterczebánya (mnytan, termtan), Farczady 
József (10) T.-Szt-Márton (termrajz, földrajz), Józsa János (11) Szombathely 
(tört., földrajz), Zajzon Béla (15) S.-Szt-György (vegytan, termtan), Perjéssy 
Lajos (14) N.-Rőcze (m nytan termtan), Tóth István (12) Kecskemét (tört., 
földrajz), Niedermayer Gyula (13) Újvidék (mnytan, termttan), Freund Adolf 
(15) N.-Bicsén magániskolánál működik és Pataky Simon oki. tanárjelöltet 
a  múlt év folyamán nevezték ki a szegedi polg. iskolához.

Meg vagyok győződve, hogy még többen is vannak az országban, a. 
kikről nekem tudomásom sincs, mert sokan nem tartván czélravezetőnek 
az általunk annak idején kezdeményezett mozgalmat, nem is jelentkeztek.

Ha ezek egyike-másika felekezeti iskolához részint vallási okokból, 
részint eddigi áll. szolgálatainak veszélyeztetése és a gyarló fizetés m iatt 
nem igen megy, az term észetes; de az állami szolgálat szám ára m indenkor 
készen állanak, feltéve, hogy nem bánnak el velők úgy. m int elbántak velünk 
az utolsó időben kinevezettekkel, hogy t. i.

1. Eddigi szolgálatainkat a törvény szabta arányban (4 :3 )  sem számí
tották be, minélfogva szolgálataink a fizetés emelkedésére nézve csakis az  
új kinevezéstől számítanak.

2. Eddigi szolgálataink alapján kiérdemelt évötödös pótlékainkat a  
törvény világos intézkedése daczára * rövid úton elvonták és arra  csakis az  
új kinevezéstől szám íthatunk. Számítunk tehát újra az 1-től. Hozzá még a 
rangsorba az új kinevezési datum mal leszünk felvéve, tehát 15—18 évi 
szolgálat daczára a kezdők sorába kerülünk.

3. A nyugdíjalapba eddig befizetett összegeket minden kárpótlás nélkül 
teljesen elvesztettük és új állásainkban újra a teljes nyugdíjilletéket kelt 
befizetnünk, mint teljesen kezdő kartársainknak, daczára annak, hogy eddig 
is állami szolgálatban voltunk és kötelezve voltunk a nyugdíjintézetbe belépni. 
Hol itt az igazság, hol a méltányosság ?

Mindezek nem igen alkalmasak arra, hogy valaki hosszas szolgálat u tán  
elhagyja régi állását csak azért, hogy öreg tanítóból fiatal tanár lehessen.

* Ezt a §-t nem ismerjük. Szerk.
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Szüntesse meg a minister ú r ezen különben is meg nem okolható és 
részben törvényellenes hátrányokat és állítsa vissza a régi usust, mely az 
átlépést a  pótlékok megtartásával teszi lehetségessé, akkor egyszerre szép
számú okleveles és a gyakorlat által is kipróbált tanár áll rendelkezésére 
s  legalább egy időre nem kell oklevél nélküli jelöltekkel betölteni a  tanári 
állásokat, a mi a tanügynek sem szolgál nagy előnyére és dicsőségére.

(Kassa.) Bóbita Endre.

KÖZOKTATÁSÜGY.

A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA.

N e g y e d ik  nap.

A közoktatásügyi tanács nagybizottsága május 14-én folytatta a múlt 
héten megszakított tárgyalásait s harmadfél órai vita után befejezte az eszme
cserét, melynek egyedüli tárgya tanterveink nemzeti jellege volt. A vita u tán 
az elnök constatálhatta, hogy többféle irányban kívánatos tanterveink nemzeti 
elemének tovább fejlesztése és megerősítése. A tárgyaláson mind az eddigiek, 
Schmidt Ágost kivételével, jelen voltak.

F eh é r  Ipoly első kérdésül a  tantervek nemzeti jellegének vitatását 
tűzi ki.

K la m a r ik  János általánosságban szólván, kívánatosnak tartja, hogy 
állapotaink megítélésénél a fejlődés menetét s irányát is tekintsük. A régi 
rendszer alatt a latin nyelv volt a studium középpontja, a  magyar nyelvre 
semmi sem jutott. A császári kormány idejében is a classikus nyelvek 
domináltak, a tanterv s tankönyvek idegenek voltak. A helytartótanács semmi 
határozott irányt nem követett A mostani tanterv az első, mely a magyar 
nyelvet s irodalm at az egész középiskolai tanítás középpontjává teszi, ezzel 
korszakos fordulatot inaugurált s tényleg nagy eredményeket szült. Azért 
nem ellenzi a revisiót, de fődolognak tartja, ha ezentúl úgy képeznők ki a 
tanárokat, hogy minden tantárgynál, ne csak az irodalomnál, történetnél s 
földrajznál, a nemzeti elemet érvényesítsék. Példákat említ az egyes tantár
gyakból. A latin nyelv tanára ráutalhat a magyar irodalomnak a latinnal 
való történeti kapcsolatára, hasonlókép van sokszoros vonatkozás egyrészt a 
görög, német, franczia, másrészt a  magyar irodalom közt. így beférkőzhetik 
a nemzeti szempont egészséges módon egész oktatásunkba. A földrajz s 
világtörténelem oktatásánál a vonatkozások és kapcsolatok még szembeötlőb- 
bek, úgyszólván elkerülhetetlenek. Még a szám tanban sem hiányzik ez a 
kapcsolat, a tanár feldolgozhatja a hazai statistikai adatokat, a rajzban 
pedig a hazai műelemeket. A tantervek s utasítások reformja mellett tanár
képzésünknek ebben az irányban való reformja a legfontosabb. Minden tanár 
legyen szószólója a nemzeti érdeknek, mindenki tudjon a saját tárgyával a  
tanuló hazafias érzésére is hatni s ebbeli tudását gyarapítani.

H e in r ic h  G usztáv: A tanterv nemzeti szelleme kifogástalan, de a 
tanulók ebbeli ismeretei mégis elégtelenek s ebben a tanterv is hibás. A 
következőket jav aso lja : Korai a IV. osztályban kezdeni az ókor történetének 
tanítását, főleg a  római történet túlságosan nehéz. Ezt á t kellene tenni az
V. osztályba. E helyett Magyarország történetét kellene ebben az osztályban 
folytatni s a jelen állapotok rajzával befejezni. A VI—VII. osztályban a  
m agyar történetet kellene tanítani, kapcsolatban a világtörténettel. Az iroda
lom történet a gymnasiumban is, úgy, mint a reáliskolában, a VII. és VIII-ban 
tanítandó. Ekkor talán lehetséges volna a  VUI-ban némi nyelvészeti tájéko
zódást is megadni a  tanulónak. A magyar irodalmi magánolvasm ányt az V. 
osztálytól kezdve rendszeresen kellene vezetni.
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Marczali Henrik osztozik Klamarikkal a mostani tanterv méltatásában. 
Heinrich indítványa első pillantásra nagyon tetszetős, de nem járu lhat hozzá, 
mert ily módon a fiuk a m agyar történet régibb részeit oly csekély előkészü
lettel ismernék meg, hogy azoknak később a  nyolczadikban nem igen vehet
nék hasznát. Szükségesnek tartja, hogy a magyarok története, a történeti 
oktatás befejezésül, az egyetemes történetből vett tanúságok felhasználásában 
a  nyolczadik osztályban kimerítőbben tárgyaltassék; csak az kívánatos, hogy 
o tt több órát fordítsanak rá, mint eddig. Már maga a  tanterv is előírja a 
honi alkotmányos viszonyok ism ertetését; nem is lehet praetorról és censor- 
ról beszélni, míg nem tudják, mi a szolgabiró és minister. Helyesli a magyar 
történetnek a világtörténettel való kapcsolatos tanítását, mert hiszen Európa 
története tükröződik a  mi történetünkben s ezt a lelkiismeretes tanárok a 
mai tanterv keretében is figyelembe veszik. Heinrichhal együtt ő is fontosnak 
tartja, hogy a magyar alkotmányt, a jelen viszonyokat alaposan ismertessék 
már a 3 osztályban. A róm ai történetet a  Gracchusok után ő is nehéznek 
tartja és szeretné, ha későbbre tennők, a  mi azonban alig lehetséges. A 
földrajzban mind Európát, mind a többi földrészeket az I. és II osztályban 
Magyarországra tekintettel kell most is tanítani. Összefoglalva: III. vagy IV. 
osztályban bővebb tanítása az alkotmányism eretnek szükséges, a  Vllí-ban 
behatóbb tanítása a magyar történetnek, a VII-ben a  magyar politikai föld
rajz nyomatékosabb tanítása.

Szász Károly a világtörténeti anyag tanítására vonatkozólag kér föl- 
világosítást. Heinrich G. és Marczali K. rövid megjegyzései u tán felszólal:

Kármán Mór, ki hosszabb előadásban fejti ki nézeteit. Mindenekelőtt 
megjegyezi, hogy ha most az irodalmi s történeti tanításra nézve a reális
kolai tervet ajánlják mintául, előbb meg kellene győződni róla, ad hoc vizs
gálat útján, hogy annak eredménye igazán jobb-e, mint a gymnasiuminak. 
A római történetnek az im periumra vonatkozó része tényleg nem tanítható 
a  IV. osztályban az újabb tudományos felfogás értelmében, de ezen nem 
segítünk, ha egy pár hónappal későbbre teszszük. Németországban erre külön 
órát kérnek a legfelső osztályban, ellenben Angliában s Francziaországban 
még korábban tanítják s lemondanak a  tudományos tárgyalásról. Nekünk is 
így kell eljárnunk, mert az ókori történetet főleg az irodalmi oktatás elő
készítése végett tanítják a IV-ben. A történeti tanításban főczélunk a magyar 
történet megértetése, ezt egymásutánban kell végeznünk, hogy a tanuló lassan- 
lassan beleélje magát a történeti életbe, de ép azért szükséges, hogy végre 
a VIII. osztályban, még egyszer, érettebb észszel. gondolja át az egész magyar 
történetet. Hogy mily nehéz ez az összefoglaló tanítás, abból is megítélhető, 
hogy még az egyetemen egyszer sem adtak ily áttekintést. Az irodalmi tan í
tásban tervünk hibája a túlságos sok elmélet, úgy, hogy kevés idő ju t az 
olvastatásra. Ha most m ár a VII-ben kezdjük az irodalomtörténet tanítását, 
még kevesebbet fognak olvastatni, mert erre csak két év áll majd rendel
kezésre. az V. és VI. A magánolvasm ányra nagyon sokat nem lehet bízni, 
a  IV—VI-ban arra  kell megtanítani az ifjakat, hogyan olvassanak Magán
olvasásra csak oly tárgyat szabad kitűzni, minővel az iskola m ár foglalko
zott. Végre tiltakozik a tanterv lehető rontása ellen, mely épen akkor 
következnék most be, midőn már megkezdik a jó tanítást. A tantervben 
észlelt hiányokat különben a gyakorló iskola már rég constatálta és körül
belül azon irányban javították is. a melyet most javasolnak.

Oherven Flóris csatlakozik Heinrich nézetének lényegéhez, melynek 
megvalósítását a mostani terv keretében is lehetségesnek tartja. A politikai 
földrajz kiszorítását a VlI-ből nem tartaná  helyesnek. Hozzájárul egyebekre 
nézve Fináczy előadó javaslatához, a mit Kármán Mór is utólagosan kijelent.

Csengeri János főleg a magyar stil fejlesztésére vonatkozólag fejti ki 
nézeteit, a mire nézve az idegen nyelvekből m agyarra fordítást az eddiginél 
sokkal gyümölcsözőbb módon kellene érvényesíteni.
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F eren c zy  József helyesli, hogy az irodalomtörténetet és a magyar 
történetet a  VII. és VIII-ban tanítsák, de kívánatosnak tartaná a magyar 
irodalmi tanár képzésének reformját is. Semmi szükség nincs a középiskolá
ban a finn-ugor tanulmányokra.

A le x a n d e r  Bernát két általános megjegyzésen kezdi. Nagyon óvatosnak 
kell lenni minden tantervi változtatásnál, azért részletes utasításokat ne 
adjunk a bizottságoknak. Továbbá, mielőtt a  szükséges segédeszközök (tan
könyvek stb.) nem állanak rendelkezésre, semmiféle változtatást nem szabadna 
életbe léptetni. A történeti tanításra nézve határozottan kiemelendőnek 
mondja, hogy kivéve a görög-római történetet, ezentúl a  magyar történet 
legyen a  tanítás kiinduló és középpontja ; ezzel nem akarjuk az egyetemes 
történet tanítását elhanyagolni, hanem ellenkezőleg jobban megérteni és jobban 

■felhasználni a magyar történeti tanítás czéljaira. De nem volnánk őszinték, 
ha azt mondanók, hogy ez nem rendszer-változás, az bizony mélyre ható 
módosítás. Ha, a m int Kármán és Marczali mondják, ez volt az eredeti 
tanterv intentiója is, annál jobb. A mostani utasításokban azonban ennek 
kevés nyoma. A mi az irodalmi tanítást illeti, ellenzi a műfajok szerinti 
tanítást és helyesli, ha a VII-kel kezdik. Az irodalomtörténet szellemi kultú
ránk története, a melynek azonban nem szabad a müvek olvastatását meg
szorítani.

В ек е  Manó is a két évre osztott irodalmi tanítást pártolja. Figyelmez
te t arra, mennyire fontos, hogy mind a történeti, mind az irodalom-történeti 
tanításra nézve szemléltető eszközök is rendelkezésünkre álljanak, továbbá, 
hogy a  tanárok képzése és tovább képzése is ez irányban haladjon. Nagyon 

: helyesli, hogy a kormány tanári tudományos kirándulásokat szervez, a taná
rok pedig a tanulókkal rándulnak ki, ám bár visszás dolog, hogy ezek a 
kirándulások inkább kifelé, mint befelé irányulnak. A hazai kirándulásokat 
az eddiginél nagyobb mértékben kellene megkönnyíteni. Úgyszintén fölhasz- 
nálandók a  helyi történeti emlékek a történeti érzék fejlesztésére.

K la m a r ik  János bejelenti, hogy a  korm ány az említett szemléltető esz
közöket m ár készítteti. A mi rendelkezésre áll, máris reprodukáltatik, s rövid 
idő múlva m eglesz; nagyobb szabású képek készítése is folyamatban van, 
de ez sok pénzbe és időbe kerül, mert művészeti kivitelű képekről van szó.

F eh ér  Ipo ly : miután az egyetemes történet tanításának viszonyait 
behatóan tárgyalta, ekkép foglalja össze az eredményt. Ámbár a bizottság 
hangsúlyozza, hogy gymnasiumi tantervűnk nemzeti jellege a nemzeti tá r
gyak központi helyzetében, különösen pedig a magyar irodalmi oktatás irá
nyító szerepében sokkal erősebben érvényesül, mint bármely más állam tan
tervéről mondható, a mit a külföldön is elismertek, mindazonáltal korántsem 
zárkózik el az elől, hogy a nemzeti elemek még erősebben jussanak érvényre 
s hogy a nemzeti tárgyak középponti helyzetének fontos követelménye lehe
tőleg még nagyobb mértékben valósíttassék meg. A magyar történet tanítá
sának nagyobb érvényt kell szerezni, a magyar irodalmi tanítást pedig oly- 
képen berendezni, hogy az elmélet háttérbe szoruljon s a mostaninál több 
idő és alkalom adassák nagy nemzeti íróink lehető teljes megismerésére.

A geographia kérdésénél a formulázás közben rövid vita fejlődött. 
Kérdés intéztetett, vájjon a m a g y a r  fö ld  ismertetésének elegendő hely jutott-e 
a  mostani tantervben, mely Magyarország földrajzát az első osztály első 
felében taníttatja, de m int külön tárgynak ezentúl nem biztosít neki helyet. 
E kérdés is a kiküldendő bizottság figyelmébe ajánltatik.

Ötödik nap.
A közoktatási tanács nagybizottsága máj. 16-iki — ötödik — ülésében 

. befejezte tanácskozásait. Ma aránylag rövid vita volt a görögpótló tantervre 
vonatkozólag. A tanácskozáson ez eddigiek, B e rze v ic zy  Albert, L e ü v ey  
Sándor és S c h m id t  Ágoston kivételével, voltak jelen.
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Fináczy Ernő előadó röviden kijelölni iparkodik a  tanácskozás tá r 
gyának körvonalait; ráutal arra. hogy a törvény rendelkezéseinek érintetle
nül hagyása mellett kell a javaslatokat megtenni s így az ismeretes paeda- 
gogiai nehézséget, az irodalmi képzés ketté osztását teljesen elenyésztetni 
nem lehet. De lehet a törvény keretén belül is javítani a tantervet. Fődolog
nak tartja, hogy a görögpótló irodalmi anyagban a fősúly a görög elemekre 
helyeztessék, a  minek megvalósítására minden esetre szükségesnek tartja az 
eddig fölhasználatlanul hagyott ötödik órát a görög írók magyar fordítására 
fordítani. A ministeri rendelet többi pontjai nagyon alapos és részletes vizs
gálatot igényelnek, miért is nézete szerint a  teljes bizottság e kérdések rész
leteiről most még ne nyilatkozzék, hanem várja be az albizottság jelentését.

Kármán Mór kiemeli, hogy a kettős magyar tanítás paedagogiailag 
helytelen. A mi a görögpótló tantervben jó, valamennyi tanulónak kell meg
adni. Azért javaso lja , hogy 5 görögnyelvi óra helyett legyen négy, az ötö
dikben pedig közös görögpótló magyarirodalmi oktatás.

Heinrich Gusztáv meghajlik a minister am a kívánsága előtt, hogy a 
törvényt ne módosítsuk, de szükségesnek tartja nyomatékosan kijelenteni, 
hogy a törvény rendelkezései nem jók és revisiója nagyon kívánatos, sőt szük
séges. A törvénykövetelte bővebb magyar irodalmi tanítás az összes ifjúság
nak való s a  mi ebből értékes, csakugyan áthelyezendő a rendes tantervbe, 
a  pótló tanítás magyar anyaga pedig, mely teljesen el nem ejthető, lehető 
kis térre szorítandó. Főfeladata maradjon a görög műveltség ismertetése és 
görög remekírók magyarázata.

Klamarik nem járu lhat Kármánnak a törvény oly tág magyarázatá
hoz, hogy a  nem görögök a magyar irodalomból többet ne tanuljanak, nem  
járu lhat azért, mert ez az 1890. évi XXX. t.-cz. am a meghatározásába ütkö
zik. mely a görögöt nem tanulóktól a  magyar írók bővebb, mondd, bővebb 
tanulm ányozását kívánja meg. Szemben sokféle középiskoláinkkal nagybe- 
csűeknek tartja középiskolai törvényeinket s nem akarna példát adni némely 
középiskoláinknak törvényeink félremagyarázására.

Csengeri János is kifejti, hogy a görögpótló s görög tanfolyam tanulóinak 
tanítását mentül közelebb kell vinni egymáshoz.

Marczali Henrik is elhibázottnak tartja  a görögpótló tantervet s ide
jén valónak tartja  kijelenteni, hogy a mostani görögtanítást egyáltalán kevesli 
és gondoskodni kellene róla, ezt a tanítást növelni, egyáltalában pedig a 
classikus nyelvek egyszerű tanításával az ellenük való előítéleteket megszüntetni.

Fehér Ipoly elnök summázza az eredményt. 1. A bizottság egyhangúlag 
kimondja, hogy a görögpótló törvény némely intézkedése gátolja a kérdés 
helyes paedagogiai megoldását, a  miért a  törvény revisiója kívánatos. 2. Kívá
natos, hogy a két tanfolyam írod. olvasmányai közt a különbség a m ini
m um ra reducáltassék.

Rövid viták után, melyben Hornischek, Demeczky, Веке Manó, Szász 
Károly résztvesznek, a mértani és szabadkézi rajzra vonatkozó kérdések is 
elintéztetnek. Itt kívánatosnak mondatik, hogy a m értani rajzban való foly
tonosságról gondoskodás történjék.

Az elnök megköszöni a bizottságnak a hosszú munkát, Szász Károly 
megköszöni az elnöknek fáradságot nem ismerő gondosságát az elnöki székben.

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER KÖRRENDELETÉ
a millenniumra való tekintettel készítendő középiskolai évi értesítők tárgyában.

Kívánatosnak tartom, hogy azon középiskolai értesítők, melyekben 
hivatali elődömnek, 1893. évi július 21-én 31.805. sz. a. kelt intézvénye 
értelmében a millennium alkalmából az intézetek története közöltetni fog, 
egyéb tekintetben is lehetőleg tartalm asak legyenek s az illető középiskola 
jelenlegi állapotát a rendelkezésre álló adatokhoz képest minden irányban 
röviden foglalják egybe.
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Az évi értesítő rendes kim utatásain kívül ily kimutatások lehetnek 
még a következők: 1. Az intézet vagyoni állapota (alapítványok), jövedelme 
(tandíj nagysága), kiadásai (tanári fizetés). 2. A gyűjtemények (szertárak, 
könyvtárak) állagának rövid kim utatása, azonfelül a legutolsó évi gyarapo
dás kimutatása. 3. Kimutatás az internatusról. alumr.eumról, convictusról, 
segélyző egyesületről, ösztöndíjakról, önképző körökről stb. 4. Kívánatos, 
hogy az intézet közzé tegye az értesítőben az épületre vonatkozó főbb ada
tokat is, nevezetesen az egyes helyiségek adatait rendeltetésük és területi 
méreteik szerint (ideértve a tornacsarnokot, a  tornatért, játszótért. udvart, 
az internatus helyiségeit).

Megjegyzem, hogy ezen kimutatások és egybeállítások megszerkeszté
sében nem kívánom az intézeteket részletes utasításokkal megkötni, hanem 
az igazgatókra bízom, hogy a jelen rendeletemben kifejezett óhajaim at leg
jobb belátásuk s a lehetőség szerint a helyi viszonyokhoz képest igyekezze
nek megvalósítani, mely m unkájoknál az országgyűlés elé terjesztendő 
ministeri jelentéshez egybeállítandó statistikai adatok is jól felhasználhatók. 
Á ltalában súlyt helyezek arra. hogy a középiskolák millenniumi értesítői a 
jövő kor szemlélője és kutatója előtt lehető teljességben tüntessék fel azt, 
hogy középiskoláink nemzetünk ezeréves fennállásának idejében szellemi és 
anyagi tekintetben mily állapotban voltak.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1895. május 13-án tartott ülése.
Elnök: Beöthy Zsolt; jegyző: Szigetvári Iván.

• Jelen voltak : Alexander Bernát, Веке Manó, Berécz A ntal, Bermüller 
Ferencz, Beme László, Hofer Károly, Mauritz Rezső, Molnár István, 
Négyesy László. Bajner Ferencz, Reif Jakab, Tiber Ágost. Vámossy Mihály. 
Volf György és Morelli Gusztáv vendég.

Morelli Gusztáv, a m. kir. iparművészeti iskola tanára, bem utatja 
Feszty. Árpád «A magyarok bejövetele» czímű körképének teljes fametszetét; 
kéi-ve az egylet tám ogatását arra nézve, hogy műve a középiskolákba mint a 
szemléltető oktatás eszköze bevétessék.

Berecz Antal megjegyzi, hogy a szemléltető eszközök gyűjteményét 
középiskolák szám ára épen most állították össze, a többi iskolák részére 
pedig most készül az összeállítás, ajánlja tehát Morelli úrnak, nyújtsa be 
művét a közoktatási tanácsnak, hogy a jegyzékekbe fölvétessék.

Elnök köszönetét mond Morelli úrnak, hogy nagybecsű műve bemu
tatásával egyletünket megtisztelte, egyszersmind ajánlja, hogy utasítsuk e 
müvet azon bizottsághoz, a melyet a választmány a szemléltető eszközök 
ügyében kiküldött.

A választm ány így határoz.
Főtitkár jelenti, hogy a tagdíjhátralékos tagoknak elküldött összesen 

1911felszólítást.
Bemutatja a kiküldött bizottság javaslatát a kassai közgyűlés programm- 

já r á :riézvé, a mely a következő:
Július 2-án (kedden) ismerkedő est.
Július 3-án a közgyűlés 1 napja : a) Az alapszabályok módosítása, 

előadó dr. Alexander Bernát, b) Az egyesület segélyző alapjának gyarapítása, 
előádó '■ Tiber - Ágost.

, Július 4-én a közgyűlés 2. n a p ja : a) A felsőbb leányiskolák tantervé
ről. 'előadó Czigler Ignácz kolozsvári felsőbb leányiskolái tanár, b) A tanár- 
ság’ helyzete, előadó Balogh Péter szolnoki gymn. tanár és egy kassai tanár.
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Főtitkár e tervezethez megjegyzi, hogy az utolsó ponthoz még ezután 
kell felkérni előadót a kassaiak közül és hogy a programm helyi részét 
(kirándulások stb), a kassaiak állítják össze.

A választm ány a programm-tervezetet elfogadja és megbízza a  fő
titkárt, hogy a  kassai körrel közölje.

Elnök e tárgygyal kapcsolatban megjegyzi, hogy a tavali közgyűlés
csekély részvételének egyik oka az is lehetett, hogy a tagok nem voltak 
eléggé informálva. Indítványozza tehát, hogy a közgyűlésre az összes tagok
nak személyenkint küldjünk meghívót. Továbbá ugyané czélból kívánatosnak 
tartja, hogy a tagoknak m ár előre adjunk egy kalauzt a közgyűlés helyére 
nézve, különösen mikor olyan műemlékekben és egyéb látnivalókban gazdag 
helyre megyünk, m int Kassa városa. Ezért ő m ár régebben élő szóval 
fölkérte az e téren legkiválóbb szakembert, Miskovszky Viktor kassai reál
tanárt, a magyar tud. Akadémia tagját, hogy egyesületünk szám ára rövid 
kalauzt készítsen és ő készséggel vállalkozott is.

A választmány örömmel fogadja az elnök előterjesztését, megbízza a  
főtitkárt, hogy Miskovszky úrnak fejezze ki a választm ány köszönetét és. 
kérje föl m unkája beküldésére. Kimondja továbbá, hogy június folyamán 
az összes tagoknak megküldi úgy a közgyűlési meghívót, mint a Miskovszky 
kalauzát.

Elnök bemutatja egyszersmind Münster Tivadar, Kassa város polgár- 
mestere levelét, melyben a közgyűlést a törvényhatóság nevében meghívja.

Főtitkár bem utatja Simonyi Zsigmond egyet, tanár, a Műszótár 
szerkesztője levelét, melyben a m unka . jelen állásáról jelentést tesz és a. 
következő kéréseket intézi a választmányhoz : t . Minthogy a munka jóval 
kisebb terjedelmű lesz az előirányzatnál, emelje fel a választmány a tisztelet
díjat minden műszónál 1 k r r a l; így egy műszó 6 krba, a munkatársak összes 
tiszteletdíja 1200 írtba kerülne. 2. Kérje a választm ány a ministeriumtól a 
m ár megszavazott és törvénybe foglalt 1000 frt kiutalványozását és egyúttal 
a  jövő költségvetésbe utolsó részletül még 500 frt fölvételét. 3. Hatalm azza 
fel a szerkesztőt, hogy az egyleti pénztárnok útján a m unkatársak kifizetését 
megkezdhesse.

A választm ány mind a három kérést teljesíti, a 2. végrehajtásával, 
a  főtitkárt bízza meg.

Főtitkár kérdést intéz a szemléltető eszközök ügyében benyújtandó 
kérvényre nézve.

Varga Ottó, a  bizottság egyik tagja előadja, hogy az egyletben meg
indított mozgalom folytán több irányban folyik a  munka a jegyzék összeállí
tására, ma még azonban nem lehet kérvényt intézni a kormányhoz. Ugyanígy 
nyilatkozik az elnök is, haladékot kérve, Alexander szeretné, ha a jövő 
választm ányi ülésig elkészülnének.

A választm ány így határoz.
Elnök bemutatja í .  a  közokt. ministernek a tantervek revisiója ügyé

ben a közokt. tanácshoz intézett leiratát, a melyből a  minister úr két pél
dányt az egyesület elnökének is megküldött, 2. a minister úr válaszát a fele
kezeti tanárok ügyében beadott kérvényre (1. alább egész terjedelmében), 
3. az eperjesi helyi kör megalakulásáról szóló jelentést, mely egyszersmind 
a kör tagjai közül azokat, kik az egyletnek még nem tagjai, tagokul ajánlja 
(1. alább), 4. ugyanilyen tagsági bejelentést a debreezeni kör részéről (1. alább).

Örvendetes tudomásul szolgál.
Berecz Antal kérdést intéz az egyleti helyiség ügyében, hogy az albér

lők idejekorán gondoskodhassanak helyiségről.
Müller pénztárnok jelenti, hogy ő a helyiséget a m últ választmányi ülés 

határozata folytán novemberre felmondotta.
Elnök előadja, hogy a közokt. minister ú r neki határozott ígéretet 

tett, hogy az Újvilág- és Kossuth Lajos-utcza sarkán épülő házban vagy tel
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jesen ingyen vagy csekély házbérért ad az egyletnek helyiséget. Ő tehát nem 
tartja kívánatosnak, hogy az egylet egy évre vagy esetleg fél évre új helyi
ségbe költözzön, minthogy a szóban lévó' ház 1896. folyamán okvetetlenül 
elkészül.

Többek hozzászólása után a választm ány következőleg határoz : ha a  
házi úr nem emeli fel a házbért vagy Iegfölebb csak 100 frttal emeli, a fel
mondást visszavonjuk, ellenkező esetben 1 évre új lakást bériünk és ez eset
ben albérlőinknek m ár augusztusra felmondunk az átalakítás miatt.

Pénztárnok jelenti, hogy a  pénztárban 151 frt készpénz van.
Rajner indítványozza, hogy a módosított alapszabályoknak még egy

szer átvizsgálására küldjön ki a  választm ány bizottságot.
Elnök ezt ellenzi és a jövő választm ányi ülésre kívánja kitüzetni.
A választm ány így határoz és elhatározza egyszersmind, hogy az új 

alapszabályokat a közgyűlés előtt a  Közlönyben újra lenyomatja.
Meghalt Lévay Ferencz közokt. min. osztálytanácsos és Palcsó István 

gymn. tanár Kézsmárkon.
Új tag o k : Esztegár Gerő gymn. hittanár, Szamosújvár (aj. Mártoníi 

Lajos), dr. Friml Aladár gymn. tanár, Trencsén (aj. Vlahovics Emil), Simon 
Géza és Székely József ref. gymn. tanárok, Karczag (aj. Faragó János), 
Majoros Károly kath. gymn. tanár, Podolin (aj. dr. Bauer Simon), Vértess 
József kér. akad. tanár, Székes-Fehérvár (aj. Alexander), dr. Grittner Gyula 
áll. felsőbb leányisk. tanár, Kassa (aj. dr. Gerevieh Emil), Bosznay István és
S. Szabó József ref. főgymn. tanárok és Krausz Vilmos hittanár, Debreczen 
(aj. Dóczy Imre), Ludmann Ottó ev. gymn. igazgató, Kubányi Lajos, dr 
Hazslinszky Rezső, Szutorisz Frigyes, Kemény Árpád, Groó Vilmos evang. 
főgymn. tanárok, Roller Béla kir. kath. főgymn. tanár Eperjes, (aj. Schlott 
Gyula), dr. Klupathy Jenő egyet, helyettes tanár (aj. Szigetvári).

Szigetvári Iván.
*

Az országos Középiskolai Tanáregyesület választm ányának a felekezeti 
középiskolák tanári fizetései tárgyában hozzám intézett s f. évi márczius 
hó 11-éről keltezett feliratára van szerencsém Nagyságodat, mint az egyesület 
elnökét arról értesíteni, hogy a felekezeti középiskolák fentartóival az 1893. 
évi IV. t.-cz. életbeléptetése óta kötött összes szerződésekben a tanári fizetése
ket m ind elődeim, mind én, lehetőleg az állam i mérték szerint vétettük fel, 
a  régibb szerződéseknek e czélból való fokozatos revisióját pedig szintén 
megindítottam. Gondoskodni fogok, hogy az összes régibb szerződések a 
rendelkezésemre bocsátott anyagi eszközök arányában egymásután megújít- 
tassanak s a változott viszonyok szerint módosíttassanak.

Kelt Budapesten 1895. évi május bó 7-én. Wlassics.

VEGYESEK.
Tudományos kézikönyvek. Á ltalánosan el van ismerve s minden közép

iskolai enqueten szóba került, hogy középiskolai tanáraink s tanárjelöltjeink 
a legtöbb szakból nem rendelkeznek magyarul írt tudományos kézikönyvek
kel. Majdnem egészen a külföldi, különösen a német irodalom ra vannak 
utalva, a  mi m ár azon okból sem helyes, m ert a német szakm unkák hazai 
viszonyainkat, hazai kutatásainkat nem veszik figyelembe. Olynemű philo- 
logiai kézikönyveink, a minők pl. a Müller Iwan vállalatában szerepelnek, 
teljesen hiányoznak. A természetrajzi tudományos művek alig vannak tekin
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tettel a magyarországi termékekre stb. Mint értesülünk, a  közoktatásügyi 
m inisteriumnak a hiány elhárítására czélzó régibb törekvését dr. Wlassics 
Gyula minister határozottan gondjába vette s már megindította a tárgyaláso
kat a rra  nézve, hogy a  magyar tudományos kézikönyvek egy sorozata készít
tessék, s e végből jelesebb szaktudósainkat, kik a középiskola szükségletét 
alaposan ismerik, felfogja kérni egy-egy ily kézikönyv megírására. Körülbelül 
15 ilyen műre volna szükségünk, melyeket 5.—7 év alatt lehetne elkészíteni. 
A m inister gondoskodni kiván arról, hogy e vállalat kellő állami segélyben 
részesüljön.

Kinevezés. Dr. Kollár Kamill orvos egyelőre tiszteletbeli minőségben 
a  beszterczebányai kir. főgymnasiumhoz iskola-orvossá és egészségtan tanárrá- 
neveztetett ki.

Végleges megerősítések. Dr. Ottó József budapesti V. kér. áll. főreál
iskolai ideiglenes rendes tanár. — Halotti Ödön győri áll. fr. r. t.

Az eperjesi collegium pártfogósága f. hó 8-án tartott ülésén a  maga 
részéről tudomásul vette a coll. főgymnasium államsegélye iránt kötött szerző
dést, melyről a  Közlöny május 5-iki száma m ár említést tett és addigra is, 
míg az életbe nem lép felemelte a fizetést és korpótlékot úgy, hogy egy 
rendes tanár fizetése 12004-240 frt lakáspénz, tizedéves korpótléka pedig 
100 frt legyen. Egyszersmind június 15-iki határidővel három rendes tanári 
tanszékre pályázatot hirdetétt, és pedig a  class, philoh, magyar-ném., és 
m értani s szabadkézi rajzi szakokból.

Pályázat tanári állásokra. A fehértemplomi m. kir. áll. főgymnasiumnál 
az 1895/96. iskolai év elején betöltendő tanári állásra, melylyel, ha rendes 
tanár neveztetik ki. törvényszerű fizetés, szálláspénz, ötödéves pótlék és 
nyugdíjjogosultság, helyettes tanár kinevezése esetén pedig 800 frt évi illet
mény van egybekötve, azennel pályázat hirdettetik. Ez állásra oly egyének 
pályázhatnak, kik a történelem és földrajzból középiskolai tanári képesítéssel 
bírnak, (jún. 1 ) — A pécsi áll. főreáliskolánál betöltendő tanári állásra, 
melylyel, ha rendes tanár neveztetik ki, a törvényszerű fizetés, lakáspénz és 
ötödéves pótlékok élvezete, helyettes tanár alkalm azása esetén pedig évi 
800 frt illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állásra 
a magyar és német nyelvből középiskolai tanári képesítéssel bíró egyének 
pályázhatnak, (jún. 10.) — A brassói m. kir. állami főreáliskolánál a jövő 
1895/96. tanévvel betöltendő tornatanítói állásra, melylyel a  X. fizetési osz
tálynak megfelelő törvényszerű fizetés és lakáspénz, valamint nyugdíjra való 
jogosultság van összekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ez állásra oly 
egyének pályázhatnak, kik középiskolai tornatanítói oklevelet nyertek, (jún. 15.)

Pályázat iskolaszolgai állásokra. A verseczi m. kir. állam i főreál
iskolánál azonnal betöltendő szolgai állomásra, melylyel évi 250 frt fizetés, 
szabad lakás és a szabályszerű nyugdíjra való jogosultság van összekötve, 
(jún. 30 ). — A nagykállói m. kir. állami reáliskolánál megüresedett rendes 
iskolaszolgai állo.másra, melylyel évi 250 frtnyi fizetés, ,az iskola épületében; 
lakás és szabályszerű- nyugdíjra való jogosultság van egybekötve, (júl. 10.),

Értesítés. Az orsz., középisk. tanáregyesület budapesti 11. szakosztályár 
ban május hó. 20-ra hirdetett előadás (dr, ( Веке M anó: «4  mathepiatikai 
tanterv reformja,») közbejött akadályok miatt elmarad.
Tartalom : A kassai kör. — Pár szó a tornaversenyek rendezéséhez. Horváth 

Lajostól. — A fan árh ián y 1 kérdéséhez. Bóbita Én'd?éí6i. ' Kő'iioítátSs- 
ügy. — Egyesületi élet. Vegyesek. - :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. Alexander Bernát V. kér. állami föreáliskola.

A TANÁRSÁG ÁLLÁSA.
(Kívánságok és teendők.)

Az a hatás, melyet a fizetésrendező törvény sorainkban tett, 
lassanként kezd kijegeczedni. Két esztendő épen elég volt arra, hogy e 
hatás átmenvén a különböző phasisokon, végre a megállapodottság 
kikötőjébe jusson.

Jól esik látnunk, hogy immár az egész vonalon kezdenek el
simulni a fölkavart hullámok s mind inkább tért nyernek a higgadt 
bírálat és komoly elmélkedések. S miként a megnyugvásnak azt az 
érzetét, mely a vihar elültén fakad, nem nyomhatja el a megesett 
rombolásoknak sivár képe sem: úgy azt az örömet, melyet a tanári 
közérzületbe visszatérő nyugalom fölött érezünk, nem zavarják meg a 
bomlásnak indulás keserű emlékei sem.

Az az irányzat, mely egyleti körünkben is újra oly elevenséggel 
kezdi tömöríteni a tanárságot, nemcsak azt mutatja, hogy a szét- 
húzódás legnagyobb veszélyén már túl vagyunk, hanem azzal is biztat, 
hogy vállvetett erővel s egymáson buzduló kitartással sikerülni fog — 
mert sikerülni kell, — végtére is kivívnunk a tanárság igazát s meg
szereznünk állásunk ama biztosítékait, melyek a tanár egyéni javát 
szolgálván, egyszersmind a magyar közoktatás ügyének is legerősebb 
biztosítékaivá lesznek.

S mi azt biszszük, ha egyrészt a resignatióban rejlő veszedelmet 
ki akarjuk kerülni, másrészt útját akarjuk vágni úgy az eszmecsere 
szertelenségeinek, mint az erők forgácsolódásának: akkor itt az ideje, 
hogy komoly elhatározással meggondolt actio előkészítéséhez lássunk.

Állásunk bajait meghánytuk-vetettük eléggé. Igyekeztünk meg
világítani minden oldalról. Szó nélkül alig maradt egy mozzanat 
i s ; hanghoz jutott még a szélső felfogás is minden ponton. Az anyag 
egybehordása ép úgy megtörtént, mint a kapacitálás.

Tanúságát adók, hogy a magunk érdekeit elválasztani sohasem 
akarjuk az oktatásügy javától; hogy a magunk ügyes bajai nem

46Orsz, Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXVIII.
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foglalnak el- annyira, hogy időnk s törekvésünk ne jutna foglalkozni a 
középiskolának olyan komoly kérdéseivel is, melyekkel önzésünknek 
a legtávolabb köze sincs.

A tanárhiány kérdése nemcsak annyiban érdekelt bennünket, 
a mennyiben anyagi javulásunkra érvet meríthetünk belőle. A tanár
képzés ügye köreinkben beható elmélkedések tárgya volt és lesz. S 
nem az önelégültség mutat reá, hanem inkább a megelégedés jóleső 
érzetével, hogy komoly törekvésünk méltányló figyelemre kezd találni, 
hivatkozhatunk talán arra is, hogy azoknak a tanácskozásoknak, 
melyek most ministeri kezdeményre folynak a tanterv revisiója s a 
tanítás nemzetiebbé tétele ügyében, első inpulsusa a mi körünkből 
indult ki s hogy munkás erőnket e kérdésekben magunk ajánlók föl a 
ministernek legelőbb.

Akarunk s hiszszük, hogy tudunk is a köz hasznára foglal
kozni az iskolának úgy szervezeti, mint didaktikai életkérdéseivel. De 
épen mert megvan bennünk ez a törekvés, akarnunk kell nemcsak 
magunknak, hanem meg kell győznünk, rá kell bírnunk a mérvadó 
köröket is, hogy állásunk és helyzetünk emeltessék legalább annyira, 
hogy a megélhetés küzdelmei mellett betölthessük feladatainknak ama 
másik közvetett részét is, melyet nem hivatalbeli kötelesség, hanem 
hivatás ró reánk s a melyre csak a biztos existentia révében vállal
kozhatunk.

Itt az ideje, hogy a mérséklet okosságával s a viszonyok 
körültekintő mérlegelésével összegezzük kívánságainkat; hogy ne az 
ideál ködös messziségét ostromoljuk, hanem az elérhetöt keressük: de 
ezt aztán sürgessük, ezért küzdjünk a jogosság érzetének bizalmával, 
az egyetértésnek erejével, a testületi szellem súlyával s igazunknak 
teljes tudatában.

Vessünk legelőször is számot azzal, hogy bár akaratunk elle
nére, sőt minden kifejezett aggodalmaink daczára, belekerültünk mi is 
a rangsorozás nyűgei közé. Belevitt az az áldatlan fizetésrendező 
törvény, melynek bármennyi is a gyöngéje, de végtére is mint tör- 
törvényhozási aktus nem lehet csak máról-holnapra való életre szánva. 
Ez most. már nemcsak a mi ügyünk; ez az összes állami tisztviselők 
ügye: ezt tehát csupán a mi érdekünkben megbolygatni nem igen 
fogják s nem is igen lehet.

Ebből következik aztán az is, hogy egyelőre igen nagy nehéz
ség volna érvényt szerezni legközvetlenebb, legközelebbi kívánságunk
nak is: a törvény végleges végrehajtásának. Értjük a legmagasabb 
fokozatok betöltését s az egyes fokozatokra egyenlő számban való 
beosztást. Kétségtelenül sürgetni s kérni kell ezt is, mint a javulás
nak egyik eszközét. Ámde ez ma még olyan zárt kapu, melyet csak 
a tisztviselők összesége együtt ostromolhat meg s melyet alighanem 
mégis csak a pénzügyminister a maga belátására fog megnyitni. Van 
hozzá nagy védelmi erőssége. A törvény szava, mely discretionalis
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hatalmat ad tíz éven belől s az ország pénzügyi helyzete, melyről 
utóbbi időben épen nem hallunk rózsás híreket.

Mivel volna tehát helyzetünk javítható, ha sem a törvény 
revisiójára, sem a végrehajtásra egyelőre nem számíthatunk?

Azt mondhatnék, hogy a képviselőház pénzügyi bizottságának 
kijelentése alapján, melyet a parlamenti gyakorlat csaknem tövény- 
erővel ruház föl, egyszerű budget-vita keretében is változtatni lehet 
a beosztáson s magasabb fizetési fokkal honorálni az állásokat. De 
megvalljuk, nekünk ahhoz sincs bizalmunk, hogy ezt a kedvezést elér- 
hetnők. Nemcsak azért, mert a közvélemény, tehát a képviselők s 
politikusok közvéleménye sem méltatja még érdeme szerint a tanári 
állást; hanem azért sem, mert tarthatnának tőle, hogy a nekünk adott 
kedvezmény hasonlónak követelésére bátorítaná a tisztviselők minden 
többi ágazatát is.

De van nekünk mégis a törvény mostohaságával szemben is 
egy olyan erősségünk, mely speciálisán a mienk s melyből mint 
bevehetetlen várból sürgethejük helyzetünk javulását a törvény kere
tén belül is. Ez az erősségünk egy ministen Ígéret, mely az ország 
színe előtt tétetett, melynek alapján a törvénynek ránk vonatkozó 
része törvénynyé vált, a mely tehát korántsem egyéni ígéret, hanem 
úgyszólván kötelező erejű a törvény végrehajtásában, bárkit is állít
son a dolgok fordulata a végrehajtás eszközlőjévé.

Mikor a fizetésrendező törvényt a képviselőházban tárgyalták: 
1893. évi február hó 22-én a képviselőház nyílt ülésében gróf Csáky 
Albin akkori közoktatásügyi minister ezeket mondta: „A létszámon 
illetőleg, mely a V ili. meg a IX. fizetési osztály közt a mellékletekben 
kitüntetve van, némi változtatást szándékozunk életbe léptetni, és 
pedig az illető tanárok javára, egyaránt értve azt a középiskolai, 
felső leányiskolái, valamint a tanítóképezdei tanárok számára, és 
pedig oly formán, hogy a legközelebbi költségvetésben a rendes taná
rok egy harmada a VIII. fizetési osztályba jöjjön és ez a létszám 
felemelkedhetnék tíz év alatt a z  e g é s z  l é t s z á m  f e l é i g .  Azt 
hiszem, ez az intézkedés nagy részét megszünteti azoknak a kifogá
soknak, melyek a tanárok részéről a fizetési osztályba való besorozás 
ellen emeltettek ?

Az országgyűlési napló tanúsága szerint, a ministernek ez a 
nyilatkozata végre is hatással kellett hogy legyen a szavazatokra, mert 
hisz ép jobb oldalról van helyeslés följegyezve. Ha pedig akadna 
szőrszálhasogató magyarázat, mely érvet akarna kovácsolni abból a 
nyelvtani alakból, mely a „fölemelkedhetnék“ alakban csak a lehető
séget, de nem a posivitást tartalmazza; ugyanarról a napról meg
találhatja a ministernek ismételt ígéretét teljes positiv alakban is. 
A minister ugyanis felelvén Schwicker Henrik képviselőnek kifejezett 
aggályaira, szó szerint ismét ezeket mondta: „ Van szerencsém kijelen
teni, hogy az igazgatókkal szemben ép úgy kívánunk eljárni, mint a
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rendes tanárokkal; azaz hogy azok egyliarmada a legközelebbi költ
ségvetés fonalán a VII. fizetési osztályba fog felvétetni, tíz év lejár
tával pedig a  l é t s z á m n a k  f e l e “.

Nyilvánvaló tehát, hogy itt positiv Ígéret történt. Lássuk, meny
nyiben történtek lépések a beváltásra. Az ígéret közelebbi, első 
részét gróf Csáky Albin minister becsülettel beváltotta: az 1894-iki 
költségvetés pontosan a tanári létszám egyharmadát bevitte a Vili. 
osztályba. De itt aztán meg is állottunk. Mintha az új kormány nem 
tudott volna az előd ígéretéről. Az 1895-iki költségvetési törvény —  
melytől tovább haladást kelle remélnünk, megdöbbentő csalódást hozott 
a tanárságra. Ez a budget pontosan megtartja az előzőnek arány
számát, ép a létszám egy harmadát viszi be a VIII. osztályba, illetve 
Vll.-be. A gymnasium és reáliskola összesített létszámában: 42 igaz
gató közül 14-et a VII.-be és 476 tanár közül 159-et a VIII.-ba 

A jóakaratú haladástól való ez a merev elzárkózás annál elke
serítőbb hatással volt a tanárságra, mert egyelőre csak néhány maga
sabb állásról s mindössze néhány ezer írtról volt szó.

Azt hiszszük, mindnyájan egyetértünk abban, hogy az évről-évre 
való haladást kérnünk kell és kérnünk lehet is, A fokozatos haladás
nak legenyhébb mérve mellett is évenként tizenöt tanárral többnek 
kellene fizetésben emelkednie. Sőt az ideit pótolva, a jövő évben már 
harminczczal többnek, buszszal emelkedvén a Vili. osztálybelieknek 
és tízzel az 1300 forintosoknak létszáma.

Első kérésünk okvetetlenül ez legyen! Jogos alapunk van rá, 
mindnyájunk érdeke kívánja s az államnak nem is kerül sokjába. 
Nem hiszem, nem hihetem, hogy a kormány ez elől elzárkózzék.

S ha ez a vágyunk teljesül, emelkedett valamennyire az avan- 
cement-kilátásunk; de még nem nyert kielégítést az a másik nagy és 
kétségtelen szükség, hogy az új kinevezés esélyein kívül is általában 
emeltessék a tanári állás javadalma. Szükséges oly módozatról gondos
kodni, mely a tanári állás természetének leginkább megfelel s mely 
az összeségnek egyformán szóljon.

Mindezek alapján tehát nekünk erős a meggyőződésünk, hogy 
anyagi helyzetünk általános javítására csak egyetlen mód van, mely 
a realitás, mert elérhetőség kilátásával kecsegtethet,

Ez pedig a pótlékok útja. Ez egyrészt nem függ össze a fizetési 
törvénynyel annyira, hogy kívüle megvalósítani nem lehetne; sőt 
tételes törvényen sem alapszik s nem is támadható más tisztviselői 
ágazatok álláspontjáról, mert hisz a pótlékot ott az avan cement-kilátás 
fedezi; másrészt pedig a pótlékok által nemcsak az anciennitás találna 
honorálást, hanem ez a fizetés-javítás volna a legáltalánosabb s leg
igazságosabb, mert egyenlően jutna belőle minden tanárnak.

Háromféle pótlék ügye is vár megoldásra.
Az első, m ert legálta lánosabb  és legégetőbb : a rendes kor- 

pótlék. Az az ötszáz forin t, m elyet e czimen bárm ily hosszúra n y ú ló
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tanári szolgálat révén is mint maximumot kaphatunk, sehogy sincs 
arányban sem a változott viszonyokkal, sem az állással magával. 
Sehol a világon nincs diplomás pálya más a mienken kívül, a hol a 
pálya legvégére legjobb esetben is csak 1100 frtnyi emelkedés legyen 
kilátásban a kezdő fizetéssel szemben s ebből is csak 500 írt a bizo 
nyos ! Mindaddig, a míg ezen változás nem történik, nem fogunk 
megküzdhetni a tanárhiány bajával. Ez a baj pedig elég mélyen bele
vág már magában is a nemzeti műveltség életadó gyökereibe ; nagy 
veszedelem rejlik benne még akkor is, ha nem is volna igaz az a 
figyelmeztetés, mely az Akadémia elnöki székének egész súlyával 
hangzott el a napokban, hogy a tanárhiány hiányt jelent a tudomá
nyosságban is.

A korpótlék emelése legyen a második kérésünk. Elég erős érv 
és támogatás hozzá a kérdés lényege. De, ha talán mégis szükség 
volna külső érvekre, találhatunk ilyet többet is. Az aránylagos maga
sabb korpótlékra praecedenst statuált maga a fizetésrendező törvény 
is. A 7. §-ban a ministerelnökség és a honvédelmi ministerium tiszt
viselőire nézve megszabja, hogy ötévenként okvetetlen előlépnek fize 
tési osztályuk fokozataiban, s ha a legmagasabbat is elérték s öt év 
alatt magasabb osztályba ki nem neveztetnek, fizetésűk tíz százalékát 
kapják pótlékul. Mit jelent ez egyebet például a VIII. osztályban, 
mint kétszer 200 frtos, harmadszor 180 frtos s a VII.-ben szintén 
200 frtos quinquenniumot ? Vagy talán a ministerelnökség segédtitkárá
nak kevesebb avancement-kilátása van, mint a tanárnak ?

De példát ad a főváros is, mely még az elemi iskolai tanítónő
nek is 110 frtos quinquenniumot ad, tehát többet, mint a mekkora 
az államnál nekünk van! A ki pedig ismételni akarná azt a már 
hallott ellenvetést, hogy ott a tanári quinquennium csak a 12-ik 
szolgálati évvel kezdődik: annak figyelmét kérjük arra is, hogy az 
államnál legjobb esetben is szintén kilencz évbe kerül az első quin
quennium; hogy a fővárosnál a quinquenniumok száma korlátlan; 
hogy a fővárosi tanár fizetésbeli haladását nem befolyásolja sem 
létszám, sem kinevezési kegy, hanem már a 7-ik évvel biztosan megjő 
a legmagasabb fok is;, hogy a fizetési fokozat megállapításánál ép 
úgy, mint a quinquenniumnál számít az alsóbb állásban töltött szolgá
lat, sőt a máshol töltött tanári évek is. A ki igazságos összehasonlítást 
akar, vegye tekintetbe ezeket a körülményeket is. És bizony-bizony 
a mérleg serpenyője nem a mi javunkra fog esni. Nem is szólunk 
arról, hogy a fővárosnál még a lakbér is nagyobb valamivel.

Harmadik kérésünk legyen a fővárosi pótlék. Mikor ennek a 
kérelmezésében megegyezünk, legyen távol tőlünk minden elfogultság, 
akár a vidék, akár a főváros javára szóló. Felejtsük el alapjában, 
azaz minden reservatio nélkül, azokat a szakadási velleitásokat, melye
ket csak a szenvedélyig fokozódó elkeseredés akarhatott közénk dobni, 
de semmi esetre sem közös érdekeink oltalmára s erőnk gyarapítására.
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Legyünk végre tisztában azzal, hogy a vidéki tanárságnak ép olyan 
érdeke a fővárosi pótlék, mint a milyen méltányos kívánsága ez a 
fővárosiaknak. Nemcsak azokra a keserű tapasztalatokra hivatkozom, 
melyeket azok a társaink tettek, a kik a mai áldatlan állapot szerint 
addigi fizetősökkel kerültek vidéki állomásról a fővárosba: hanem 
figyelmeztetek arra, hogy mindaddig, míg a fővárosi pótlék meg nem 
lesz, aligha érvényesülhetnek a VIII. osztálybeli előléptetéseknél a 
vidékiek óhajtásai s az anciennitás elvei. Mert mindaddig a minister 
dilemma előtt fog állani. Vagy rendszeresíteni fogja azt a méltány
talanságot, hogy egyik tanár a IX. fizetési osztálylyal nyomorogjon 
itt a drága fővárosban s a megélhetés terhei alatt roskadva ne telje
síthesse kellőleg tanári dolgait, míg másik társa VIII. oszt. fizetést 
húz akármilyen olcsó városban ; vagy pedig soron kívül előlépteti a 
fiatalabb fővárosi tanárt, ki a fővárosi pótlék révében bevárhatná az 
anciennitás sorát is. S ha e dilemma előtt áll. a ministeri méltányos
ságnak bizony sokszor kell a második megoldás felé hajolnia.

Ez a szempont bátran kimondatja velünk, hogy ha a fővárosiak
nak nem jut vala eszébe ez a kívánság: a vidéknek kellett volna a 
megoldásnak ezt a módját feltalálnia és sürgetnie a maga érdekében.

Érvünk ebben a kérésben szintén benne van a fizetésrendező 
törvényben. Ott van biztosítva a bíráknak s ügyészeknek fővárosi 
pótléka, melyet húznak mindaddig, míg a fővárosban működnek. 
Pedig hogy az ő ágazatukban közel ötven százalék s magasra terjed
het az avancement-kilátás, míg nálunk a főigazgatói állás a legnagyobb 
s az összes emelkedés kilátása alig haladja meg a négy százalékot. 
Mindez részletes számadatokkal volt már kimutatva, a legilletékesebb 
forum, a közoktatási minister előtt is.

Végül negyedik s utolsó kérésül fontosságának súlyával tolja föl 
magát az igazgatói pótlék ügye. Nem hiszem, hogy bizonyítgatni 
kellene ennek is a szükségét és méltányosságát. Úgy tudom, érzik 
azt már a közoktatási ministeriumban is. S valóban érezniök is kell, 
valahányszor igazgatói állásokat kell betölteniök. Mert ma csaknem 
úgy állunk már, hogy a tapasztaltabb s kiforrottabb tanár, ki szol
gálati évei arányában is rendesen a magasabb fizetési fokozatokban 
vagy legalább is közelükben van, nem válalkozik az igazgatóságra 
kínálva sem. Miért menne a tanári rangsor elejéről az igazgatói 
rangsor végére, mikor fizetés-emelkedés nem jár vele, de annál több 
munkaszaporodás s annál nagyobb felelősség. Ez már nem is a mi 
testületi ügyünk többé, ez a középiskola életkérdése s mint ilyen 
kívánja a mi szolgálatunkat.

Azt hiszszük, kívánságainkat nyugodtan foglalhatnék ebbe a négy 
pontba. Megegyezhetünk benne, mert mindenik egy-egy fontos érde
künket védené s mert ezeket kérvén, szerénytelennek nem mondhat 
senki s mert érveinket ezekben megingatni is alig lehet.
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A MILLENNIUMI ÉRTESÍTŐK.

A közoktatásügyi ministem ek e lapok múlt heti számában közölt kör
rendeleté újból felhívta a középiskolák figyelmét a millenniumi értesítők 
ügyére. Intézeteink vezetői bizonyára komoly buzgósággal magukévá teszik 
a minister kívánságát, hogy «azon középiskolai értesítők, melyekben a 
millennium alkalmából az intézetek története közöltetni fog, egyéb tekintet
ben is lehetőleg tartalm asak legyenek», úgy hogy a körrendelet befejező 
szavai szerint «a jövő kor szemlélője és kutatója előtt lehető teljességben 
tüntessék fel azt, hogy középiskoláink nemzetünk ezeréves fennállásának 
idejében szellemi és anyagi tekintetben mily állapotban voltak ?

Középiskoláink m últjának és jelenének kimerítő rajza tehát az. a  mit 
a minister és vele együtt m indnyájunk a millenniumi értesítőktől kívánunk 
és el is várunk. A ministerium a körrendelet értelmében nem kívánja rész
letes utasításokkal megkötni az intézeteket, hanem az igazgatókra bízza a 
részleteket és csak nehány pontra nézve ad specialis útm utatást. Annál 
inkább szabad és kell, azt hiszem, e «Közlöny»-ben szóvá tenni e fontos 
ügyet, melynek kellő keresztülvitelétől igen sokat remélhet nemcsak iskola
ügyünk, sőt egész nemzeti culturánk jövő historikusa, hanem  kívüle a 
paedagogiai elmélet minden oly művelője is, kinek a theoria nem egyéb, 
mint a  korok és nemzetek nevelő praxisának megértéséből levont tanulsá
gok rendszere.

Hogy e fontos, m indnyájunkat igen közelről érdeklő és nálam nál 
bizonyára hivatottabb fejtegetőre szoruló tárgyban ép én indítom meg ezen
nel az eszmecserét: arra szolgáljon némi jogczímemül az, hogy két esztendőn 
á t referáltam a «Magyar Paedagogia» lapjain hazai középiskoláink értesítői
nek összes paedagogiai vonatkozású értekezéseiről. Két esztendő középiskolai 
programmtermésének ez átvizsgálása közben szerzett tapasztalataim  nemcsak 
mentséget, hanem egyenesen motívumokat is szolgáltatnak jelenlegi felszóla
lásomra. Azt vettem ugyanis észre, — miként az említett ismertetések alkal
mával ismételten ki is jelentettem . — hogy valam ennyi értekezésfaj közül, 
melyeket e két év (1891/92. és 1892/93.) értesítői hoztak, mind a paedagogiai 
theoretikus, mind pedig az iskolaügyi és culturhistorikus szempontjából leg
kevesebbet értek azon értekezések, melyek az iskolák historikumával foglal
koztak. Ez értekezések — igen csekély kivétellel — az iskoláknak csak külső 
történetére, építkezéseire, alapítványaira, személyváltozásaira stb. vetettek 
ügyet, de egy-két igen gyönge kísérletet nem számítva — alig törődtek magának 
az oktatásnak, a tanterveknek, fegyelmi intézkedéseknek, tankönyveknek stb. 
fejlődésmenetével, azaz mindazzal, a mit az intézetek belső, vagy a ministe- 
riumi körrendelet szavával élve, szellemi életének lehetne nevezni. Pedig ép 
e szellemi élet fejlődésének és jelenlegi körülményeinek hű ismertetése volna 
természetesen e millenniumi értesítőknek — igaz ugyan, hogy legnehezebb, 
de egyszersmind legtanulságosabb feladata.

Legyen szabad tehát különösen e feladatra való tekintettel kissé 
részletesebben figyelmeztetnem egynéhány körülményre, melyekre nézve 
jónak tartanám , ha a millenniumi értesítők írói belevonnák vizsgálataik 
körébe. Mindenek előtt azon pontokat szeretném összeállítani, melyeknek a 
történeti visszapillantásba való felvételét szükségesnek tartom, de a melyeket 
az eddigi értesítők iskolatörténeti értekezései nagyobbára mellőztek. Másod
sorban óhajtanám  a középiskolák jelen állapotának rajzára nézve is nehány 
ponttal megtoldani a Középiskolai Rendtartás és a ministerium fentemlített 
körrendeletének követelményeit.

A mi tehát első sorban a  történeti retrospectivát illeti, a következő, 
az eddigi történeti programmértekezésekben nem eléggé méltatott pontokat 
ajánlom a millenniumi értesítők íróinak figyelmébe :

1. Minő fejlődésen ment át az iskola tanterve ? Mikor csatlakozott 
— feltéve, hogy nem elejétől fogva kényszerült erre — egy nagyobb közös
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ség (város, szerzet, egyházkerület, felekezet, állam) tantervéhez ? Miben tért 
el esetleg localis tanterve a közös norm ativumtól ?

2. Csatlakozott-e és miképen az iskola más, akár lefelé elemi, akár 
pedig felfelé főiskolai intézetekhez ?

3. Minő szempontok szerint történt a  tantárgyak csoportosítása egy 
tanár kezében ? Meddig és mily határok között volt meg az osztályrendszer ? 
Mikor és minő terjedelemben lett belőle szakrendszer? Volt-e és meddig 
volt oly tárgy, melynek tanítását egyformán megkövetelték minden tanártól 
(pl. a hittan) ? Mely tárgyakat szerettek az igazgatóra, illetőleg osztály
főnökre bízni ?

4. Egyes methodikai érdekességek (pl. a kölcsönös tanításra vonatkozó 
kísérletek) története.

5. Minő képzésen mentek át a  m últban az intézet tanára i?  Voltak-e 
és minő szabályzatok a tanárok képesítésére ? Minő tisztségeket viseltek még 
a tanárok az iskolaiakon kívül ? Mi volt a fizetésük vagy egyéb javadalm a
zásuk ? Minő jellemző adatok vannak az intézet tanárainak társadalm i hely
zetére nézve a m últban ?

6. Hol, esetleg mely külföldi főiskolákban vagy mestereknél nevel
kedtek tanáraik ?

7. Mely tanárai fejtettek ki a múltban a) tanügyirodalmi, ft) irodalmi,
c) egyéb culturalis működést.

8. Az iskolai fegyelmezésnek minő nemei dívtak az illető intézetben ? 
Meddig és mily mértékben volt meg a testi fenyítés, térdepeltetés, bezárás, 
böjtöltetés, lelki exercitiumokra való kényszerítés ? Miképen jutalm azták meg 
az érdemet ? Hányféle érdemjegyet (calculust) használtak ? Mivel járultak 
egyébként hozzá a versengés fejlesztéséhez ? Iskolai tanulótisztségek (censo- 
rok, felügyelők, padelsők) története.

9. Mióta vannak az intézetnek nyilvános vagy m ás természetű vizsgái ? 
Minő időközökben következtek azok egymásra ? Minő körülmények között 
folytak le (hely, vendégek, praemiumok, beszédek stb.) ?

10 Mióta ad az intézet bizonyítványokat ? Miképen fejlődtek azok 
czéljokat és formájukat illetőleg ?

11. Mikor voltak vacatiók ? Melyek voltak a localis szünnapok (helyi, 
természeti és gazdasági viszonyokkal egybefüggő vagy történeti emlékekre 
vonatkozó szünnapok).

12. Mennyiben függött össze az iskola vallásos gyakorlatokkal (templom
látogatás, ima. iskolai istentisztelet)?

13. Minő iskolaünnepeket ültek? (Nemzeti ünnepek, felekezeti ünnepek, 
majálisok stb.)

14. Minő szerepük volt az ügyességeknek, (zene, láncz, vívás stb.) az 
intézet régibb életében ?

15. Minek alapján vagy minő feltételek mellett vették fel tanítvá
nyaikat? Fizettek-e mindig és mekkora tandíjt?

16. Tettek-e a társadalm i osztályok vagy felekezet tekintetében hiva
talosan megengedett különbséget tanulók és tanulók között? Pl. több vagy 
kevesebb tandíj, vagy esetleg a padokban való elhelyezés dolgában ?

17. Minő kapcsok voltak a múltban az iskola és a szülőház között? 
Továbbá minő viszony volt az iskola és az illető város lakossága között ?

18. Miképen gondoskodtak oly gyermekek ellátásáról, kik nem lakhat
tak, szüleiknél mert idegen helyről jöttek ?

19. Milyen megengedett vagy épenséggel az iskola részéről ápolt 
játékaik vagy mulatságaik voltak a  tanulóknak ?

20. A tulajdonképi iskolai munkán kívül gondoskodott-e az iskola a 
gyermekeknek egyéb szellemi táplálékáról, könyvek vagy újságok olvastatá- 
sáról ? Mikor keletkezett első iskolai, illetőleg ifjúsági könyvtáruk ?

21. Minő tömegesebben fellépő erkölcsi bajokról tud az intézet törté
nete?  (Érdekesebb kizárások.)
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22. Minő, azaz mely szerzőktől eredő tankönyveket használt az intézet 
régebben ? Mely régibb tankönyvek találhatók még most is könyvtárában ? 
Egyéb régi taneszközök.

23. A mindennapi iskolába szólítás módjai. (Hányszor harangoztak 
vagy csengettek ?)

24. Hogy szólították a tanulók a tanárokat (családi nevükön, professor 
úr, főtisztelendő úr, tanár úr) és viszont a tanárok a tanulókat (családi 
nevükön, keresztnevükön, domine) ?

25. Van-e a régebbi iskolai életnek még valam i nyoma a tanárok 
vagy tanulók mindennapi nyelvhasználatában ? (Régi játékok nevei, csúf
nevek, büntetések elnevezései stb.)

26. Iskolai adomák, tréfák és közmondások.
Még szaporíthatnám  e sorozatot, de attól tartva, hogy m ár is túlsókat 

követelőnek tűnhetem fel, megszakítom. Mondanom se kell, hogy midőn 
ezen, véleményem szerint egytől-egvig többé-kevésbbé fontos kérdőpontokat 
összeállítottam, korántsem gondoltam arra, hogy mindezekre okvetetlenül 
ki kell terjeszkednie minden intézetnek. Jól tudom, hogy mind e kérdésekre 
megfelelni alig lesz képes egy intézet is. Az egyiket életkorának rövidsége, 
a másikat az adatok hiánya, a harm adikat az értesítő terének szűk volta stb., 
némelyiket pedig mind e tényezők együttesen meg fogják akadályozni abban, 
bogy mind e kérdésekre kiterjeszsze történeli vizsgálatait. E felsorolás czélja 
ezért is csak az lehet, hogy felhívja a figyelmet a legkülönbözőbb szem
pontokra, melyekre ily történeti kim utatásokban tekintettel lehetünk. Teljes
ségre, miként m ár mondtam, szintén nem tart igényt e felsorolás. Sőt meg
lehet, hogy egyik-másik lényeges dolgot elhagytam, és alárendelt fontosságút 
felemlítettem. Ebbéli hibáimat is helyrepótolhatják mások felszólalásai, 
melyeket e fontos ügyben még várhatunk.

Sokkal kevesebb mondani valóm, mint a történeti retrospectiv érte
kezésekre nézve, lehet a jelenre vonatkozó állapotok rajzát illetőleg. Leg
feljebb még a következőkkel lehetne kiegészíteni a  Rendtartás és a legújabb 
ministeri körrendelet ú tm u ta tása it:

1. Minden intézet közölje órarendjét, a rendkívüli tárgyak idejének is 
megjelölésével.

2. A végzett tananyag felemlítése mellett jegyzendő az évben tényleg 
adott órák száma is.

3. Melyek voltak az egyes osztályokban az ifjúsági könyvtárból leg
inkább használt könyvek?

4. Az ifjúság játékainak, különösen a régi hagyományos labdajátékok
nak részletes leírása.

5. A jelenlegi tanárok rövid életrajza, és különösen egyetemi tanul
mányaik és mestereik megjelölése.

Meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi két pontot csak a millenniumi 
értesítők szám ára ajánlom, míg az első hárm at, azt hiszem, állandósítani is 
lehetne.

Ha középiskoláink a millenniumi értesítőkben ily kimerítően ismertetik 
jelenüket is, történeti fejlődésmenetüket is. akkor majd derekasan kiveszik ők 
is a maguk részét a nemzeti önmegismerés azon nagy munkájából, melyet a 
millenniumtól első sorban várunk. Hogy ez önmegismerés a hazai közép
iskolaügy. terén lehetőleg tökéletes legyen, első sorban szükséges, hogy a 
millenniumi értesítők írói az iskola életének legaprólékosabb, látszólag leg
kicsinyesebbeknek látszó körülményeit is eléggé fontosaknak tekintsék arra. 
hogy felemlítsék. Minél több, minél többféle és minél pontosabb adatok gyűj
tése : ez legyen a millenniumi értesítők jelszava. Az adatok feldolgozása, egy
séges történeti képpé való összefoglalása, esetleg a millennium után jövő 
historikusra is m aradhat.

(Budapest.) Waldapfel János.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A máramaros-szigeti kör.
A m á r a m a r o s - s z i g e t i  k ö r  május hó 13-án tartotta évzáró gyűlését 

Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Ezen a gyűlésen a tagok csaknem 
teljes számmal megjelentek, s a következő ügyek nyertek elintézést: 1. Elnök 
az ülést megnyitván, fehívta a kör jegyzőjét, hogy a körnek az 1894/95. 
iskolai évi működéséről szóló jelentését olvassa fel, mire jegyző lényegesebb 
részeiben a  következő jelentést olvasta fe l:

I. A jelen iskolai év folyamán, im már 11 év óta szakadatlanul 
működő körünk rendes üléseit minden hónapban m eg tarto tta ; ennélfogva a 
most folyó üléssel együtt összesen kilencz ülést tart, illetőleg tartott. Az 
egyes ülésekről felvett s a tagok megjelenését is pontosan igazoló jegyző
könyvek alapján örömmel constatálhatom, hogy az ülések látogatása a  múlt 
évhez képest nem hanyatlást, hanem nagy emelkedést mutat.

II. A gyűléseken a rendes folyó ügyeken kívül négy Ízben volt az 
idén szakszerű felolvasás. Az első felolvasást a  deczember 6-iki ülésen párat
lan buzgalmú elnökünk tartotta, <ismertetvén a körnek 10 éves működését; 
a másodikat ugyanezen a gyűlésen Szent-Imrey Tamás «A nevelés általános 
feltételei az erkölcsiségre» czímen ; a  harm adikat Draskóczy Gábor márczius 
11-én a Közoktatási Tanácsról; és a negyediket ápril 25-én Dobay Sándor 
a központi választm ány által kitűzött arról a fontos kérdésről: < Mi módon 
lehetne a nemzeti elemnek nagyobb tért nyújtani a középiskolákban a tanulók 
újabb megterheltetése nélküle.

III. E felolvasások közül Marikovszky Menyhérté egész terjedelmében 
megjelent a Közlönyben, a  többieket pedig a jegyző ösmertette volt ugyan
ott, lehetőleg bő és kimerítő kivonatban.

IV. Körünk február 11-iki üléséből Vékony Antal indítványára kérvényt 
intézett volt az Országos Tanáregyesület elnökségéhez, illetőleg választm á
nyához pártolás végett, melyben arra  kérte a vallás- és közoktatásügyi 
ministert, hogy a nem állami, illetőleg felekezeti iskolákkal ezután kötendő, 
vagy esetlegesen megújítandó szerződések alkalm ával igyekezzék az állami 
tanárok fizetésrendjét és mennyiségét alkalmazásba vétetni. Teljes megnyug
vással és örömmel jelenthetem , hogy ezt a  kérvényt a központi választm ány 
egész terjedelmében pártolólag terjesztette a vallás- és közoktatásügyi minister 
elébe, s hogy, ha nem is ez a mi kérvényünk, de az abban foglalt irányelv 
valósággal figyelemben részesül a  magas ministerium részéről, azt a feleke
zeti hatóságokkal újabban kötött, vagy megújított szerződéseknek nyilvános
ságra jutott valóban liberalis adatai fényesen igazolják.

V. Körünk, valam int a legközelebb múlt években mindig, úgy a folyó 
évben is megtartotta, a m.-szigeti intelligens közönségnek eléggé élénk részt- 
vétele mellett, felolvasó estélyeit. Az idén mindössze négy Ízben volt fel
olvasó estély.

1. Az elsőnek (okt. 13.) tiszta jövedelme volt . . .  28 frt 40 kr.
2. A másodiknak (nov. 10.) tiszta jövedelme volt . . 21 frt 05 kr.
H. A harm adiknak (márcz. 2.) tiszta jövedelme volt . 47 frt 40 kr.
4. A negyediknek (ápr. 20.) tiszta jövedelme volt . . 18 frt 50 kr.

azaz összesen . . . 115 frt 35 kr.
A jelen ülés feladatai közé tartozik e tiszta jövedelemnek jótékony 

czélra való elosztása. Megjegyzem egyébiránt, hogy a novemberi ülés ha tá 
rozata folytán 10 frt a máramarosvármegyei árvízkárosultak részére kiada
tott s így annak levonásával a rendelkezés alatt álló összeg az idényről 
105 frt 35 kr.

VI. A felolvasó estélyeken felolvasásokat tartottak a kör tagjai közül
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Balogh Péter. Dobay Sándor, Vékony Antal és m int vendég Szikszay Zoltán 
ev. ref. lelkész.

VII. A kör beléletéből a következő nevezetesebb mozzanatok emel
kedtek ki az év folyamán :

a) A kör 10 éves fennállását decz. 6-iki rendes havi ülésén kívül, 
decz. 9-én este társas összejövetellel is megünnepelte a Korona vendéglő 
éttermében. Ezen az összejövetelen a helybeli tanintézetek tanárai és tanítónői, 
azonkívül vendégek is számosán jelentek meg. Ugyanebből az alkalomból a 
kör táviratilag üdvözölte dr. Beöthy Zsoltot, a Tanáregyesület elnökét, mire 
az elnök igen szívélyes választ küldött szintén táviratilag.

b) Az október 13-ikán tarto tt ülésből a m.-szigeti körhöz való csatla
kozásra szólíttattak fel a beregszászi alreál-, a  n.-szó'Uó'si polgári iskola, a 
m.-szigeti kegyesrendi gymnasium és a m.-szigeti állami tanítóképezde tanárai. 
E felhívás következtében a m.-szigeti kegyesrendi gymn. tanárai közül 
Martinkovics Iván és Palotay Antal, az áll. tanítóképezde tanárai közül 
pedig Báthory József, Irsa Béla és Tanfi Iván lettek a m.-szigeti körnek és 
egyúttal természetesen az Országos Tanáregyesületnek tagjaivá. A n.-szőlló'si 
polg. iskola igazgatóságától azt az értesítést nyerte legközelebb elnökünk, 
hogy jövő évre az ottani tanárok is csatlakoznak a m.-szigeti körhöz.

c) Az ápril 25-ikén tartott rendes havi ülésünkön Szieber Ede kir. 
tankerületi főigazgató is részt vett, mi jegyzőkönyvi megörökítést nyert.

VIII. «Mélyen tisztelt köri gyűlés! Ennyi az, a mennyiben hivatalos 
tisztemből folyólag és a valósághoz mindenben híven körünk működésének 
1894/95. évi főbb mozzanatait elősorolhatom. Isten áldását óhajtva a kör 
továbbá működésére, tisztelettel kérem jelentésem tudomásul vételét.» A jelen
tés egyhangúlag tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy az a kör irattárába 
helyeztessék. Elnök bem utatja a kör takarékpénztári könyvecskéjét, mely 
szerint az árvízkárosultak részére m ár kiadott 10 forint, továbbá az év 
folyamán teljesített apróbb vegyes kiadások, összesen 14 frt 40 kr. levoná
sával. áll a körnek jelenleg rendelkezésére a m últ évi maradványból és az 
idei jövedelemből együttesen 269 frt 46 kr. Ennek elosztására nézve a
következő javaslatot terjeszti elő :

1. A kör további rendelkezésére tőkésíttetik . . . 100 frt — kr.
2. Az Országos Tanáregyesület segélyalapjának a la p ít 

v á n y k é p e n  .     100 » — »
3. Ugyanennek folyó szü k ség le té re ........................................10 » —> »
4. A tiszántúli ev. ref. tanári nyugdíjintézetnek . . 15 » — »
5. A m.-szigeti D a lk ö rn e k ................................. ..... , . 10 » — »
6. A m.-szigeti Zeneegyletnek .............................................10 » — »
7. A m.-szigeti «Szegény tanulók» segélyegyletének . 5 » — »
8. A m.-szigeti iparos tanulók jutalm azására . . .  5 » — »
9. A m.-szigeti kereskedelmi tanulók jutalm azására . 5 » — »

10. A vármegyei k ö z k ó r h á z n a k ...................................... 6 »  — »
11. A szolga ju ta lm a z á s á ra ........................... .....  3 »  — »
12. A jövő évi szám lára e l ő i r a t i k ....................................... — » 46 »

Összesen . 269 frt 46 kr.
A javaslat minden pontjában egyhangúlag elfogadtatván és határozattá 

emeltetvén, elnök megbizatott, hogy folyó évi július hó 1-én e határozat 
értelmében a pénz elosztását teljesítse. 3. Elnök úgy a maga, mint jegyző 
tiszttársa nevében megköszönvén a bizalmat, mind a két állást a kör ren
delkezésére bocsátja. Kardos, Károly indítványára azonban a kör mind az 
elnököt, mind a jegyzőt újra egyhangúlag megválasztotta, mire az ülés az 
elnök éltetésével véget ért.

Máramaros-Szigeten, 1895. május 13.
V é k o n y  A n ta l ,  a kör jegyzője.



640

VEGYESEK.
Iskolaorvossá kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. minister 

di\ Benedek Ferencz orvost egyelőre tiszteletbeli minőségben a trencséni kir. 
főgymnasiumhoz iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá nevezte ki.

Végleges megerősítés. Greguss Imre kassai állami fr. r. t. (19.990. sz.)

Tanulmányi kirándulás. A pécsi áll főreálisk. IV—VIII. osztályainak 
ifjúságát f. hó 6-án Körösi Henrik főreáliskolai tanár Siklósra vezette, hogy 
ott a helyszínén a VII. és Vili. oszt. ifjúsága Siklós város históriai múltját 
és a  költészetben való szereplését ismertesse. Mintegy 100 tanuló vett részt 
10 tanár kíséretében a tanulm ányi kiránduláson. Délelőtt 10 órakor érkeztek 
a siklósi várba, hol a siklósi polgári iskola tanári kara Szabó Ferencz 
igazgatóval és nagyszámú intelligens közönség várta az ifjúságot. A vár 
tágas udvarában folyt le az ünnepély a következő program m al: Körösi tanár 
üdvözlő szavai után  Berger Dezső VIII. oszt. tanuló tartott hazafias buzdító 
beszédet tanulótársaihoz, majd Puskás József VIII. oszt. tanuló szabad elő
adásban ismertette «Siklós város múltját» ; ezután Visnya Aladár VII. oszt. 
tanuló beszélt «Zsigmond király fogságáról», Fabritzky S. VIII oszt. tanuló 
pedig «a siklósi ütközetet» adta elő újabb tört. kutatások alapján ; Schulhof 
G. VIII. oszt. tanuló a «Zrinyiaszból» a siklósi ütközetre vonatkozó részből 
(III. ének) szavalt és Szász Zoltán VII. oszt. tanuló «összevetette a Zrinyiasz 
siklósi ütközetét a históriával. Végül Körösi tanár köszönte meg a közönség
nek az érdeklődést. A tanulm ányi kirándulás sikerében nagy része van 
Dischka Győző igazgatónak; a  ki az átalányból 40 frtot adott a kísérő 
tanárok költségeinek fedezésére.

Több világosságot. Ezt a híressé vált mondást bizony indokoltan lehet 
applikálni újabbkori törvényalkotásainkra is. Akárhányszor megesik, hogy 
egy-egy szabadelvű s méltányos elvet beletesznek törvényeinkbe, de ez az 
elv a végrehajtásban még sem ju t teljes érvényre, mert a törvény szava 
részint nem elég világos, részint nem szabatos, vagy nem sorolja föl taxatíve 
mindazokat a viszonyokat, melyekkel vonatkozásba jöhet. Ilyenkor aztán 
egyeseknek és nem ritkán intézményeknek a sorsa is attól függ, vájjon azok
ban, kiket a törvénymagyarázás joga illet, több vagy kevesebb e a hajlandó
ság a szabadelvű magyarázás felé. Hogy több példát ne idézzünk, ilyesmi 
esett meg középiskolai törvényünknek am a paragraphusán is, mely .a  tanári 
kinevezésekről szól. Ebben a  §-ban a helyettes tanári évek szám a maximum 
gyanánt van három ban megállapítva, de a  rendes tanárrá  való előléptetésnél 
aztán a kinevezendő alak helyett kinevezhető van a törvényben. S ime ennek 
a ható igealaknak súlyos következményeit a nyolezvanas években keservesen 
megérezte egy csomó tanár, kiket a nélkül, hogy kifogás lett volna ellenök. 
8—9 évig is meghagytak a helyettesi állapotban s érezni fogja mindvégig, 
mert azok az évek a quinquenniumra nézve elvesztek. A kifejezés homályos
ságának, a magyarázhatóságnak ezt a hibáját bizony nem kerülte ki a 
fizetésrendező 1893-iki törvény sem. Különösen is áll ez a törvény 6. §-ának 
utolsó bekezdésére, melyet a  pénzügyi bizottságban pótlólag szerkesztettek, 
orvoslandók vele azt a nagy méltánytalanságot, melyet az eredeti §. el akart 
követni a tanárságon pusztán csak azért, mert a törvény fogalmazásánál 
véletlenül nem gondoltak az állás tényleges viszonyaival. Ennek a correctió- 
nak alapján követelhetik méltán vissza régi pótlékukat a középiskolai igaz
gatók is : csakhogy abból a szövegezésből kim aradt az «igazgató» elnevezés 
s a mostani magyarázat nem akarja őket beleérteni a tanár gyűjtő fogal
mába. S a törvénynek ugyané homályossága hozott bennünket is látszólagos 
ellenkezésbe annak a czikknek egy állításával, melyet múlt számunkban 
Bóbita Endre tollából a tanárhiányról közöltünk. Pedig a kettőnk felfogása



6 4 1

közt a különbség korántsem a lényegre vonatkozik. S a kik szerkesztői 
megjegyzésünkből azt vélik kiolvashatni, hogy mi talán nem tartjuk méltá
nyosnak, hogy az a tanár, a  ki polgáriskolából jön át a középiskolához, 
megtartsa ott szerzett quinquenniumait — határozottan tévednek. A hozzánk 
érkezett fölszólalásra készségesen megmagyarázzuk annak a megjegyzésnek 
értelmét. Mint tudjuk, az érdekeltek s a czikk írója is az 1893. IV. t.-cz
6. §-ának m ár említett utolsó bekezdésére alapítják törvényes jogukat. S a 
kettőnk felfogása közt nincs más eltérés, m int az, ho g y : B ó b ita  Endre ezt 
a törvény-szöveget «világos szó»-nak ta r tja ; mi pedig nem tartjuk elég 
világosnak, a mint hogyha az volna, a végrehajtás nem is m agyarázhatná 
másképen. Részünkről igazságosnak tartjuk, tehát óhajtjuk is, hogy a törvény 
átjött collegáink javára  m agyaráztassék; de ezzel szemben nem szabad 
szemet hánynunk az elől a körülmény elől sem, hogy a törvény nem sza
batos, mert nem szól határozottan azokról, a kik polgári iskolákból jönnek 
át s nem vet számot azzal a  ténynyel, hogy a polgári iskola tanerőit hiva
talosan tanítóknak is szokás nevezni. Egyébaránt a mai m agyarázat nem 
csak a polgári iskolából átjött tanárokkal szemben igen m ostoha; csöppe! 
sem szabadelvűbb azon középiskolai tanárokkal szemben, kik a középiskolá
ból az egyetemre mennek á t tanárnak. A megszerzett quinquenniumot azok
tól is meg szokták vonni. Pedig a törvény csak tanárról beszél s nem köti 
ki, hogy csupán «középiskolai» tanárra  vonatkozik. Hát bizony csak baj az, 
ha a törvényt magyarázni kell s magyarázni lehet olyan esetekre nézve is, 
a melyek mindennapi viszonyokból erednek. Ezekkel számot kellene vetni 
előre. A minek aztán megvolna az a  haszna is, hogy soha sem kellene 
előállott «lörvényes méltánytalanságok» kárpótlásául foglalni le azokat a 
magasabb fizetésű helyeket, melyek rendszeres előléptetésül contemplálvák.

O rsz .  ev. r e f .  t a n á r e g y e s ü l e t  is van alakulóban. Az eszme nem új, 
történtek is m ár ez irányban kísérletek, de most remélik, hogy meg is 
valósíthatják. Az aláírási felhívások szétkíildettek s az alakuló gyűlést Debre- 
czenbe ez évi július elsejére tervezik. Bár inkább vagyunk az egyetemes 
tömörülésnek, m int a  felekezet szerint való csoportulásnak barátai, mert 
azt valljuk, bogy egy ügyet szolgálunk s együvé tartozunk m indnyájan : de 
azért örömmel üdvözöljük a mozgalom ujjáébresztését, mint annak a jelét, 
hogy a tanári közszellem pezsdülni kezd az egész vonalon és őszintén sikert 
is kívánunk neki abban a tudatban, hogy a testvéregyletben hathatós új 
erőt nyerne úgy az oktatás mint a tanárság ügye is.

A z e n ta i  g y m n as iu m  sorsa, úgy látszik, szerencsés fordulóhoz ért. 
A város elfogadható ajánlatot tett a korm ánynak. Hajlandó 40.000 frtot adni 
építkezésre s azonkívül 12.600 frt évi hozzájárulást, ha az iskolát államosít
ják s főgymnasiummá fejlesztik. A napokban ez ajánlattal küldöttség járt a 
ministernél, a  ki biztató választ adott.

P á l y á z a t o k  p r o t .  g y m n a s iu m o k b a n .  Egyszerre két államsegélyes prot. 
főgymnasium hirdet tanári pályázatot. E p er je se n , melynek hirdetése előre 
ígéri a tanári fizetések javítását az állami szerződés alapján, három tanár 
is k e ll: egy classica-philologus, egy rajztanár s egy magyar-német. A rendes 
tanári fizetés egyelőre 1200 frt, 240 frt lakbér és 100 frtos quinquennium. 
Határidő június 15. — C su rg ó n  szintén a német nyelvi tanszék töltendő be. 
Mellette latint vagy magyart kell tanítani, de heti 20—22 órában. Javadal
mazás : 1100 frt fizetés, 200 frt lakbér és négyszer 50 frtos quinquennium. 
Határidő június 10.

R e n d e s  v a l l á s t a n á r .  A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése figye
lemreméltó határozatot hozott, kimondván annak szükségét, hogy a  vallás 
tanítására minden gymnasium ban rendes tanszék szerveztessek, ugyanolyan
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fizetéssel, mint a többi tanszékek. A közgyűlés e czélból megkereste az ösz- 
szes iskolafentartókat.

H elyes  r e f o r m .  A tiszántúli ref. gymnasiumok eddig ugyanazt az érett
ségi írásbeli föladatokat kapták, a mi több szempontból is kifogás alá 
eshetett. Most végre győzött a helyesebb felfogás, melyet a tanárság sürge
tett. A közgyűlés azt határozta, hogy ezentúl minden iskola külön kérdéseket 
kap s a szabályzat módosul abban is, hogy a szaktanár maga kérdez a 
vizsgálaton.

A d e b r e c z e n i  t a n á r i  k ö rb ő l .  A debreczeni kerületi tanári körhöz Nyír
egyházáról is több tag csatlakozott. Beléptek ugyanis a nyíregyházi ág. ev. 
főgymnasium tanári karából a következők: Eltseher Simon, Leffler Sámuel, 
Moravszky Ferencz, Porubszky Pál és dr. Vietorisz József rendes tanárok. 
A debreczeni kör helybeli és vidéki tagjainak a száma ez idő' szerint 45.

S zü n id e i  t a n f o l y a m o k  J e n á b a n .  Mint m ár több év óta, az idén is ren
deznek Jenában Rein és Detmer egyetemi tanárok vezetése alatt szünidei 
tanfolyamokat, melyek első" sorban középiskolai és tanítóképzőintézeti tanárok
nak vannak szánva. Miként a nemrég kiadott programúiból kitűnik, e tan
folyamok előadásai három csoportra o sz lanak : egy természettudományira, 
egy hygienát, psychologiát és paedagogiát felölelő osztályra, és egy nyelv
irodalmi és történelmire. A tanfolyamok tartanak augusztus hó 5-ikétől
26-ikéig. A cursusok d íja i: 5 m árka beíratási díj és a  természettudományi, 
valam int a. bygiena-psychologia-paedagogiai csoport egy-egy 12 órára terjedő 
előadás-sorozatáért 12 m árka, egy irodalmi cursusért IS márka. Magyar 
tanárok, kik e tanfolyam okat esetleg hallgatni kívánják, jól teszik, ha 
dr. Kármán Mór tanárnál (Budapest, Kerepesi-út 49.) jelentkeznek.

Gyász. Veszteség veszteség nyomában já r  a magyar tanügy m ezején ; 
a  természet romboló törvénye sűrűn dönti kora sírba erőink javát. Alig 
hántoltuk föl a sírt, mely Lévay Ferencz ministeri osztálytanácsos földi 
m aradványait rejti magában s mely fölött a népoktatás ügyének gyászos 
kegyelete mellett az egykor híven szolgált középiskolának szomorú meg
emlékezése is lebeg : s m ár is újabb súlyos csapás következett Lévay Imre 
kegyesrendi tartományfőnöknek váratlan halálával. A megboldogult 26 éven 
á t (1865—1891.), m int tanár és igazgató szolgálta a magyar középiskolát, a 
maga személyében is gyarapítva amaz érdemek kiváló és hosszú sorát, me
lyeket a  kegyes tanítórend a hazafias tanítás és a m agyar cultura terén 
fölhalmozott. Négy év óta volt a rendnek kormányzója s ez állásában is 
nemcsak becsülettel megfelelt annak a bizalomnak, melylyel rendtársai a 
megtisztelő polczra ültették, hanem szigorú lelkiismeretességgel igyekezett 
emelni közvetlenül a rendnek s közvetve a középiskoláknak szellemi niveau- 
já t is. Testestől-lelkestől tanár volt és m aradt mindvégig. Mintaképe a 
hazafias magyar papnak is, a kin symbolum volt az atilla és reverenda, 
melyeket mindig együtt hordott. Élte javában orvul tám adta meg a kór. 
mely munkás éltének végét szakította. Csak 53 éves volt. Húsvét előtt fűtet- 
len szobájában meghűlt s ágyba dőlt, de állapota aztán javulásnak indult s 
felépülését várták. Nem úgy esett. Hétfőn hirtelen rosszabbul lett s estére 
kiszenvedett. A rend gyászában országszerte sokan osztoztak, kik a meg
boldogultat ismerték, de a részvét kivált a fővárosban nyilvánult széles 
körökben. A végtisztesség megadására is előkelő nagy közönség jelent meg 
Ott voltak : dr. Wlassics Gyula minister, több orsz. képviselő és a tudom ány
nak s m agyar tanügynek több előkelősége.

Egy k i s  h e l y r e i g a z í t á s .  Ez alatt a czím alatt a következő sorokat kap
tuk, melyeket azért közlünk, mert ténybeli adatra vonatkoznak. «A Közlöny
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május 19-iki szám ában «Pár szó a tornaversenyek rendezéséhez» czímű 
czikkben egyebek között az áll. hogy «A múlt ó'szön megtartott kerületi 
tornaversenyek közül három helyen középiskolai tanár volt a főrendező s a 
verseny csak azon a helyen sikerült minden tekintetben jól, a  hol nem volt 
az.» Alulírott, ki a közoktatási kormány megbízásából azon versenyeken a 
kassait kivéve, jelen voltam, ezen téves állítással szemben indíttatva érzem 
magam a való tényeknek megfeleló'leg annak kijelentésére, hogy a múlt év 
őszén tarto tt kerületi versenyek főrendezői nemcsak Kassán, hanem a többi 
három helyen is kizárólag tornatanítók és nem középiskolai tanárok voltak ; 
még pedig Kolozsvárott: A lb e r t  Károly, Pozsonyban : G o ttl  Adolf és Szege
den : T im in a  Ödön. D r . O ttó  J ó z s e f

A k a s s a i  k ö r  májusi gyűléséről szóló s e lapok múlt heti számában 
közölt tudósításból véletlenül kim aradt azon pont, hogy a gyűlés dr. P eczkó  
Ernő magvas fejtegetéseit magáévá teszi, ahhoz egyhangúan hozzájárul s 
Peczkónak tanulságos szép előadásáért jegyzőkönyvileg szavaz köszönetét. 
E kihagyást ezennel pótoljuk.

Kassa, 1895. május 22. D ie tz  L a jo s , jegyző.

T a r t a l o m  : A tanárság állása. — A millenniumi értesítők. W a ld a p fe l  Jánostól.
— K ö zo k ta tá s ü g y .  — E g y e sü le ti  élet. — Vegyesek. — H ird e té se k .

H I R D E T É S E K .

A  „NEW -YO RK “
É L E T B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Alapíttatott 1845-ben, tisztán kölcsönösségen alapszik, minden 
utánfizetési kötelezettség kizárásával. Miután részvényesei nincsenek, 
az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

K iv o n a t  a z  1894 .  évi z á r s z á m a d á s b ó l :
Aktívák összege ........................................................................k, 810,058.854
Évi b e v é t e l ................................. .....................................................» 182,418.567
1894-ben a biztosílottaknak k i f iz e t te t e t t ........................................ » 78,325.015
1894-ben kötött új üzletek ö s s z e g e .................................................» 993,006.870
F ö l ö s l e g ............................................................101,246.536

N incs  m á s ik  k ö ic s ö n ö s  b i z t o s í t ó - t á r s a s á g  a  v i iágon ,  m e ly  ily ó r i á s i  
f ö lö s leg  f ö l ö t t  r e n d e lk e z n é k  F e n n á l l á s a  ó t a  a  N ew -Y o rk  b i z t o s í t o t t j a i n a k  k i 
f i z e t e t t  986,981.113 k o r o n á t  —  A N ew -Y o rk  a  m ü v e i t  v i lág  ö s s z e s  o r s z á g a i b a n  
b í r  f iókka l .

R eferencziák  M agyaro rszágon :
A magyar általános hitelbank. A magyar kereskedelmi bank.

K özelebbi fe lv ilá g o sítá so k a t acl

A . „ N E W - Y O R K “
életbiztosító-társaság magyarországi igazgatósága

Budapest, VII., Erzsébet-körút 9—11. New-York palota.



A  tankönyvm eghatározásoknál szives figyelem be a ján lva!

LAM PEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs„ é s  k ir .  udv. k ö n y v k e r e s k e d é s  k i a d ó h iv a t a l a ,  BUDAPESTEN. A n d r á s s y - ú t  21. sz .

Pótlék a folyó év április havában kiadott középiskolai tankönyvjegyzékünkhöz : 
A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium

Horniscliek Henrik rajzoló geometriáját
a gymnasiumok I. osztálya szám ára 25006 1895. szám n rendelettel,

Riedl Frigyes, poétika és poétikai olvasókönyvét
középiskolák szám ára 2-ik kiadás 21609 1895. szám ú rendelettel,

Endrei Ákos, német stiins-gyakorlatok
a középiskolák felsőbb osztályai szám ára 2-ik kiadását 21610,1895. szám ú

rendelettel,

Clierven Flóris dr.,
az Osztrák-Magyar monarchia földiratát

a középiskolák szám ára 6-ik kiadás 25407/1895. szám ú rendelettel,

У aszar у Kolos világtörténelmének
I. kötet, 9-ik kiadását a középiskolák szám ára.21606/1895. szám ú ren d elettel,

Dr. Badics Ferencz 
magyar olvasókönyvének L részét

a középiskolák I. osztálya számára, 22983/1895. szám ú rendelettel, továbbá

Dr. Négyessy László Stilisztikáját
a középiskolák IV. osztálya szám ára, 22985 1895. szám ú ren d ele tte l

engedélyezte ,
minek következtében e tankönyvek a jövő tanévben rendes tan

könyvül használhatók.
---- -----------

Engedélyezés czéljából be van terjesztve:
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ: Szerkesztéstan.

Sajtó alatt vannak és még e tanévben jelennek meg:
Dr. HALÁSZ IGNÁCZ: Magvar Nyelvtan I.
Dr. CSENGERY JÁNOS: Latin Nyelvtan I.
KÖRÖSI ALBIN : Földrajz I.

M u t a t v á n y p é l d á n y o k k a l  a  j ö v ő  t a n é v r e  t a n k ö n y v ü l  
v a l ó  a l k a l m a z á s  c z é l j á b ó l , f e l s z ó l í t á s  e s e t é n  b é r m e n t v e

s z o l g á l u n k .

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKO LAI TANÁRÉ GYES ÜLETÍ

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körít 9—11. Alexander Bernát V. kér. állami föreáliskola.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉRDÉSRŐL.*
S zü k sé g  van-e  a  ta n á rk é p zé s  r e fo rm já ra  ?

Középiskolai oktatásügyünk terén legújabb jelszó a tanárképzés 
reformja.

Régóta vajúdik már nálunk ez a kérdés, de actualissá újabban 
br. Eötvös Lóránd volt közoktatási minister tette, a ki gr. Csálty 
Albin tantervi és szervezeti reformjaival szemben azt tartotta, hogy 
középiskoláink színvonalát nem tantervűk és szervezetük reformjával 
kell emelnünk, hanem tanáraik jobb kiképzésével és a már műkö
désben levő tanárok anyagi és erkölcsi támogatásával. Dr. Wlassics 
Gyula, a jelenlegi közoktatási minister, szintén magáévá tette az 
Eötvös nézetét. A szaklapok, sőt napilapok hasábjain is egymásután 
merülnek föl a tanárképzés reformjára vonatkozó fejtegetések és javas
latok ; mert nálunk az már úgy szokott lenni, hogy a fölülről fölvetett 
reform-eszmék teremtik meg a tanügyi közvéleményt, nem pedig a 
közvélemény nyomása alatt születik meg a reform eszméje.

Ma már oly hévvel vitatjuk a tanárképzés reformjának főbb 
elveit, hogy a vita hevében szinte lesiklunk a helyes alapról, szinte 
elvesztjük a helyes szempontot, el magát a kérdés lényegét. Ma már 
oda jutottunk, hogy középiskolai oktatásügyünk legnagyobb bajakép 
jelenlegi tanárképzésünk hiányosságát emlegetik s ennek a reformját 
sürgetik. Pedig a dolog úgy áll, hogy középiskolai oktatásunknak 
egyik legnagyobb baja mindenesetre a tanárságban van, de korántsem 
a tanárképzésben. Hiányt ebben is látunk nem egyet, de ezeket 
korántsem tarthatjuk középiskolai oktatásunk legnagyobb bajának.

A tanárképzés érdekében újabban tett intézkedéseink és intéz
ményeink — ha nem is kifogástalanul, szerény —• anyagi eszközeikkel 
mindenesetre meglehetősen képesek szolgálni a tanárképzés ügyét. A 
szakképzésről gondoskodnak az egyetem, az egyetemi seminariumok és 
a tanárképző-intézet; a gyakorlati képzését pedig a tanárképző-intézet

* E részletet mutatványul közöljük szerzőjének nagyobbarányú önálló 
munkájából, mely már legközelebb meg fog jelenni s melynek eszmeköréből 
az előzetes programm szerint szerző felolvasást fog tartani a  kassai köz
gyűlésen is. Szerte.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXV1I1. 47
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jeles gyakorló iskolája és a próbaév van hivatva vezetni. A mely tanár
jelölt ez intézményeket lelkiismeretesen fölhasználja vagy fölhasználhatja, 
abból az újabb idők tapasztalata szerint —  legalább képzettség tekinteté
ben — jeles tanár válik. A ki azonban bármi okból vagy nem használja, 
vagy nem használhatja ez intézményeket, az természetesen a gyöngébb 
tanárok közé fog tartozni. De ez esetben aztán ne ezintézményeket 
hibáztassuk és ne ezek reformálásán törjük a fejünket, hanem azokat az 
okokat igyekezzünk megszüntetni, a melyek ez intézmények használható
ságát gátolják vagy épen lehetetlenné teszik. Ha rosszak a tanáraink, 
annak oka nem szükségkép az, hogy rosszak a tanárképzésre való intéz
kedéseink, hanem az is lehet az oka, hogy ez intézkedéseinknek, akár 
az idő rövidsége, akár azoknak végre nem hajtása, akár más — ez 
intézkedéseken kívül álló okok miatt nincs meg a várható eredményök.

Nem szándékozom a következő sorokban a tanárképzésre szol
gáló intézményeinket védelmezni. Egyik-másik közülök teljesen hatás
talan eszköz, mely csak a papiroson van meg, a valóságban azonban 
alig működik. Ezekbe új életet kell önteni. Yan olyan is ez intézmé
nyek közt, mely módosításra szorul. Üj intézményeket is szükséges 
lesz életbe léptetni. Szóval, jelenlegi tanárképzésünket magam sem tar
tom oly tökéletesnek, hogy fölöslegesnek tartanám javítását. A jónak 
is ellensége a jobb, annál inkább a mi tanárképzésünknek.

De viszont azt sem ismerhetem el, hogy középiskolai oktatásunk
nak egyik legnagyobb baja a mostani tanárképzés elégtelensége 
volna, a mint némelyek hajlandók állítani. Középiskolai oktatásunk 
eredménye egészben véve ki nem elégít, ezt elismerem. Azt is elisme
rem, hogy ez eredménytelenségben nem kis része van a középiskolai 
tanárságnak is a többi fontos ok mellett. De tanáraink gyöngeségei 
nem annyira a jelenlegi tanárképzés hiányaiból származnak, mint 
inkább egyéb, attól nem függő okokból. E gátló okok részint magok
tól is meg fognak idővel szűnni, részint pedig oly intézkedésekkel 
orvosolhatók, melyek kívül esnek a tanárképzés feladatán, melyek 
azonban nagyobb áldozatot kívánnak a tanárképzés némi módosításánál.

Őszintén akarjuk-e tehát emelni középiskolai tanárságunk nevelő 
képességét, igen vagy nem ? Ha igen, akkor ne fogjuk rá mindjárt a 
legkönnyebben hozzáférhető tényezőre, a tanárképzésre, hogy az a 
hibás, tehát hogy azt kell reformálnunk Ne fogjuk rá a betegeskedő 
tagra, hogy tőle van az egész szervezet betegsége, mikor az ő betegsége 
is csak okozata egy sokkal nagyobb szervi bajnak. Hanem ha őszintén 
óhajtjuk gyógyítani a betegséget, legyen bátorságunk és,, képességünk 
fölkutatni a végső okot, az igazi szervi bajt, s ne riadjunk vissza a 
gyógyítás nehézségeitől.

Elismerjük, hogy középiskolai tanárságunk — bár mostoha 
viszonyaink közt tőle többet már alig kívánhatni — egészben véve 
nem áll azon az ideális magaslaton, melyen a műveltségnek minden 
igaz barátja látni szeretné. Tanáraink gyöngeségei közt legelőször

-
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azokról emlékezünk meg, a melyek mintegy a történeti fejlődés 
folyományai.

Ide tartozik mindenek előtt az a körülmény, hogy középiskolai 
tanárainknak 2118-ra menő 1893/94. évi létszámából (csak a rendes 
és helyettes tanárokat számítva) 280-nak, tehát az összes létszám 
13°/0-ának nem volt oklevele, hanem csak a középiskolai törvény 
29. §-a alapján ismertettek el. Ezek a tanárok részben nem is a 
tanári pályára készültek eredetileg, hanem a papi, jogi, mérnöki és 
egyéb pályákra, a melyeket azonban megszakítva, a tanári pályán 
nyertek alkalmazást; részben pedig oly felekezeti tanárok voltak, a 
kik a tanári pályára készültek ugyan, de oklevelüket az 1883. évi 
középiskolai törvény életbe lépte előtt nem szerezték meg. Mindezeket 
aztán három évi tanító gyakorlat alapján a tanári vizsgálat alól 
fölmentették és a tanításra jogosított tanárokul ismerték el.

A nélkül, hogy kétségbe akarnék vonni amaz érdemeket, melye
ket a tanügy terén régóta becsülettel szolgáló eme derék férfiak 
magoknak közoktatásunk szolgálatában szereztek, az igazság érdekében 
mégis ki kell jelentenünk, hogy róluk nem vehetünk mértéket jelen
legi tanárképzésünk megítélésére.

Ugyanily szempont alá esnek a felekezeti képesítéssel bíró taná
rok is, a kiknek száma az 1893/94. évben 141 volt, tehát a létszám
nak mintegy 7°/o"a- Hogy a felekezeti képesítés, mely különben ma 
már teljesen megszűnt, nem egyenlő értékű képesítés az államival, s 
hogy belőle következtetni tanárképzésünk mai állapotára teljességgel 
nem lehet, az magától értődik.

De sőt, mikor arról van szó, hogy a jelenlegi — 1880. óta 
érvényben levő1— tanárképző intézményeinkről mondjunk ítéletet: akkor 
nem szabad a korábbi — 1880. előtt fennállott — tanárképzés ered
ményeiből sem kiindulnunk. Hiszen a mai tanárképzés reformjával 
akarjuk emelni a tanárság színvonalát, nem az 1880. előtti tanárkép
zés átalakításával, a mi már megtörtént. A mai és az előbbi tanár
képzés közt egyébként is van egy oly lényeges különbség, a mely 
teljesen megokolttá teszi, hogy e két időszak tanárképzését ne ugyan
azzal a mértékkel mérjük: 1880. előtt 3 éves volt a tanájelöltek 
egyetemi tanfolyama, jelenleg pedig 4, illetve 5 éves. Távol minden 
személyes vonatkozástól, sőt megengedve még azt is, hogy a korábbi 
tanárképzésben lehettek némely kedvező tényezők, a melyek ma már 
nincsenek meg: nem jogosúlt-e magában véve az a föltevés, hogy 
5 év alatt jobban ki lehet képezni a tanárt, mint 3 év alatt, hogy 
tehát a mai tanárképzés intézkedései jobbak a régebbinél? Ne vegyít
sük most a dologba ez intézkedések végrehajtását, kihasználását. Mert 
arról van szó, hogy magoknak az intézkedéseknek reformjával segítsünk 
tanárképzésünkön, tehát azt kell vizsgálnunk, mennyi alapunk van ez 
intézkedések eredményeinek megbirálására.

Az 1892/93. tanári névkönyv adatai szerint 1141 tanárnak volt
47*
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1885. előtt, tehát az új vizsgálati rendszer első éve előtt kelt oklevele, 
vagyis ennyit képeztek a régebbi szabályzatok szerint. Ez pedig az 
akkori rendes és helyettes tanárok létszámának (2064-nek) 55% -át 
teszi, mely számban természetesen a felekezeti képesítések is benfog- 
laltatnak; ellenben nem foglaltatnak benn a régi rendszer szerint 
1885. után végbement képesítések, ilyenek pedig elegen vannak. E 
szerint a régi képesítésű tanárok száma — levonva az egész 55°/0-ból 
a 7°/0 felekezeti képesítést —  48% -ot tesz ki. Ehhez a számhoz 
hozzáadva a jogosított és felekezeti képesítésű tanárok százalékszámát 
(13 +  7), összesen 68%  olyan elemeket találunk a középiskolai 
tanárság jelenlegi létszámában, a melyek készültségéért jelenlegi tanár
képzésünket nem lehet felelőssé tenni, mert ezek a történeti fejlődés
nek egészen természetes maradványai a régibb tanárképzési rendszerek 
idejéből. Ha tehát igaz volna is, hogy tanáraink képzettsége nem áll 
egészen a kellő színvonalon, és hogy ennélfogva a jelenlegi tanárképzés
reformra szorul: annyi bizonyos, hogy ez a 68%  nem bizonyít a 
reform szüksége mellett.

A történeti fejlődésnek tán káros, de idő folytán önmagától 
orvoslódé eme következményein kívül van középiskolai tanárságunknak 
egy sokkal komolyabb természetű baja: az oklevél nélküli fiatal 
helyettes tanárok mind jobban növekedő száma. Az oklevél nélküli 
tanárok száma:

1890/91-ben 1980 rendes és helyettes tanár közül 175, tehát 8-8%
1891/92-ben 2026 » » 206, » 101°/o
1892'93-ban 2061 » > 217. » 10ő°/o
1893/94-ben 2113 » » » 253. » 12-0°/0.

E számok szomorú és kétségtelen bizonyítékai a magyar közép
iskolai tanárság decadentiájának, azért e jelenséggel, valamint k i 
forrásával, a középiskolai tanárhiány nyal, s mindezek romboló hatásá
val egy külön fejezetben szándékozom foglalkozni. Ezúttal az oklevél 
nélküli helyettes tanároknak középiskoláinkon mind jobban növekedő 
számát csak mint tényt constatálom, annak a kimutatására, hogy eme 
fiatal tanárjelöltek gyöngeségeiért, a kik a jelenlegi tanárképzés eszkö
zeit még nem is használhatták, vagy legalább nem teljes mértékben, 
nem lehet jelenlegi tanárképzésünket elítélni és reformját követelni.
A középiskolai törvény és a dolog természete szerint oklevél nélküli 
tanárjelölteket egyáltalán nem is volna szabad tanárokul alkalmazni. 
Szükség esetén kivételesen megengedi ugyan a törvény, de hogy a 
tanári létszámnak 12% -a elméleti és gyakorlati képzettség tekinteté
ben egyaránt ily kiképzctlen elemekből álljon, a kiknek sokszor még 
alapvizsgájuk sincs, arra bizonyára gondolni sem mertek volna a 
középiskolai törvény alkotói. Hogy a 12% -ot tevő képzetlen tanárok 
nem emelik a tanárság színvonalát, az bizonyos. De az is bizonyos, 
hogy miattok azt a tanárképzést tenni felelőssé, a melynek képző 
eszközeit ők nem is használhatták, teljességgel nem lehet.



649

íme tehát úgy áll a dolog, hogy a jelenleg működő tanárok 
létszámának 68%  +  12%, összesen 80%-áért a jelenlegi tanárkép
zést egyáltalán nem lehet felelőssé tenni.

De a még hátralevő 20%  képzettségében sem szabad egészen 
a  jelenlegi tanárképzés eredményét látnunk. Köztudomású dolog, hogy 
a  tanári pályát nálunk a társadalom legszegényebb elemei keresik föl, 
a kiknek lelkesedésénél egyetemi pályájukon csak nélkülözéseik nagyob
bak, reménységénél csak a rideg valóság kényszere erősebb. Nagyon 
jól jegyzi meg Beöthy („Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez“), hogy 
„az éhség és a hideg mindenesetre a legeslegrosszabb tanárképzők“. 
A szegény ifjú belefárad az erejét felülmúló küzdelembe, és reményei
ben csalódva, lelkesedésében megfogyva megy vidékre nevelősködni 
vagy valamely szerkesztőségbe, irodába és más hivatalba robotolni. 
Ott lehetnek ő miatta a tanárképzésnek bármily hasznos intézményei, 
nincs rá ideje vagy ereje, hogy kellőképen fölhasználhassa őket. Nem 
tanul, hanem kenyeret keres egyetemi évei alatt is. És ilyen sorsa 
igen sok tanárnak volt nemcsak a mai, hanem a régebbi tanárkép
zési rendszer alatt is. A kevésbbé szerencsétlenek tán jobban föl
használhatták valamivel egyetemi éveiket, mint a kik iránt a sors 
egészen mostoha volt; de valóban nem nagy azon szerencséseknek 
száma, a kik egyetemi éveiket egészen tanulmányaiknak szentelhették. 
Kérdem már most: ama tanárok gyöngeségeiért is a mai tanárképzést 
kell-e felelőssé tennünk, a kik szegénységük vagy más okok követ
keztében a tanárképzés intézményeit vagy épen nem, vagy csak igen 
kis mértékben használták föl ?

Igen kevés azon újabb képesítésű tanárok száma (nem tudom, 
kitenné-e a létszám 10%-át), a kik képzésükben a jelenlegi tanár
képző intézményeket teljes mértékben fölhasználták volna mind. Pedig 
ha arról van szó, hogy mai tanárképzésünket megítéljük, csakis ezekről 
vehetjük a mértéket. A mi már most azon fiatalabb tanáraink képzett
ségét illeti, a kik az egyetem philosophiai facultásának 4 éves cursusát 
és a gyakorló iskolát, mint a legfontosabb tanárképző intézményeinket, 
a maguk képzésére pontosan fölhasználták: minden túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy e fiatal tanáraink a mai középiskolai tanárságnak 
nem csak relative a legjelesebb erői közé tartoznak, hanem általában 
véve is képzettség tekintetében elég jól megfelelnek azoknak a nem 
csekély kivánalmaknak, a melyeket egy középiskolai tanárral szemben 
támaszthatunk.

íme tehát, az újabb tanári nemzedéknek az a része, mely 
tanárképzésünk mai szervezetének megítélésében irányadó lehet, épen 
nem a mellett bizonyít, hogy a mai középiskolai oktatásnak legnagyobb 
baja a tanárképzésben volna keresendő, s hogy ennélfogva tanárkép
zésünket reformálni kellene. Nem állítjuk, hogy ez a képzés tökéletes. 
A tanárság egyik általános hibájának, az általános műveltség fogya
tékosságának orvoslására semmiféle intézkedést nem tartalmaz. A
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mennyiben tehát, ez a fogyatékosság a tanárképzés keretében orvosol 
ható, a tanárképzés szervezetét ily irányú intézkedésekkel ki kell 
bővíteni. Azt is elismerjük, hogy a gyakorlati képzésre vonatkozó 
intézkedéseket jobban végre kell hajtani, mint eddig. De azt határo
zottan merjük állítani, hogy magának a tanárképzés szervezetének, 
főleg a szervezet azon részének reformja, mely az elméleti és gyakor
lati képzésre vonatkozik, középiskolai oktatásunk jelenlegi viszonyai 
közt csak nagyon másodrendű kérdés. Ennél sokkal égetőbb kérdések 
vannak a középiskolai oktatás terén általában, de a tanárság műkö
désében különösen. Olyan bajokkal állunk itt szemben, melyek biztos 
romlással, valóságos szellemi csőddel fenyegetik nemzeti culturánknak 
egyik igen lényeges részét, a melyek megbénítják tanárképzésünk egész 
jelenlegi szervezetét. Mit ér a legjobb szervezet is, ha csupa oly 
szegény ifjú keresi föl a tanári pályát, a kinek legfőbb gondja a 
kenyérkereset, nem pedig a tanulás, és a ki a szegénységnek lélek
rontó jeleit egész életén át magán hordozza? Mit ér a szervezet, ha 
annak kötelékeiből idő előtt ragadják ki a jelölteket, mert az iskolák
ban nincs a ki tanítson?

Yalóban sokkal nagyobb a középiskolai tanárság baja, mint a 
tanárképzés. Socialis bajok ezek: a szegénység, nyomában szokott 
kísérőjével, a teljes elzülléssel, melynek legijesztőbb jele a tanárhiány.

A tanárság érzi e bajokat, és gyűlésein, folyóiratokban ad 
kifejezést aggodalmainak és szenvedéseinek. Mind hiába. A közönség, 
politikusaink, törvényhozásunk, sőt maga a kormány sem látja a 
középiskolai tanárság bajait a magok valódi nagyságában. Általában 
az a nézet van elterjedve a tanárságról, hogy munkájokhoz képest 
jól vannak honorálva. A tanárok hasztalan panaszkodnak, hasztalan 
kérvényeznek, nincs a ki meghallgassa őket. És ez természetes. Mind
addig, míg meg nem tudjuk győzni a közvéleményt a középiskolai 
tanárság nagy nemzeti missiójáról; mindaddig, míg el nem tudjuk a 
müveit közönséggel és politikusainkkal hitetni azt a szomorú igazságot, 
hogy a középiskolai tanárság munkája és munkadíja közt nincs 
méltányos arány; mindaddig, míg be nem tudjuk bizonyítani meg- 
czáfolhatatlanul, hogy a középiskolai tanárság az elzülléshöz közel á l l : 
mindaddig hasztalan kérvényezünk és gyülésezünk. Minden rendelkezé
sünkre álló eszközzel azon kell hát lennünk, hogy a közvéleményt 
fölvilágítsuk feladataink fontosságáról, bajaink nagyságáról, s a bennün
ket fenyegető veszedelmek közelségéről. Ez a czéljok e soroknak is, 
melyek csak töredékét teszik a tanárság helyzetét felölelő nagyobb 
tanulmánynak. Nem lesz könnyű meggyőzni a magyar közönséget 
ügyünk igazságáról, de meg kell kísértenünk nem a magunk, hanem 
a magyar tanügy, a magyar nemzeti cultura érdekében.

(Szolnok.) Dr. Balogh Péter.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

KÖZÉPISKOLAI TANÁRJELÖLTEK INTERNATUSA.

A vallás- és közoktatásügyi ministerium f. évi költségvetésében az 
átmeneti kiadások közt a középiskolai tanárképzés czéljára rendkívülileg
15.000 frt van előirányozva (30 ösztöndíj 500 frtjával), mely összegből a 
minister internatust akar állítani a budapesti egyetemet látogató középiskolai 
tanárjelöltek részére és pedig úgy, hogy az internatust m ár a jövő tanév 
elején megnyitják — egyelőre persze csak ideiglenes formában — erős 
elhatározása azonban a ministernek, hogy ez az internatus minél előbb 
végleges alakot és elhelyezést nyerjen.

Az internatus fölállítása előtt a  minister részletesen tájékozódni kíván
ván a fölmerülő kérdésekben, szűkebb körű szaktanácskozm ányt hívott össze, 
mely elé az internatus fölállítására vonatkozó szabályzattervezet vázlata 
terjesztetett, melyet dr. M a r g a l i ts  igazgató állított össze.

Az értekezlet f. hó 22-én d. e. tartato tt meg a vallás és közokt. minis
terium tanácstermében W la ss ic s  minister elnöklete alatt. A tanácskozmányban 
részt ve ttek : R la m a r ik  János és L e ö v e y  ministeri tanácsos, B e ö th y  Zsolt 
egyetemi tanár s a  tanárképzőintézet igazgatója, dr. H e in r ic h  Gusztáv 
egyetemi tanár, dr. E r ö d i  Béla, tankerületi főigazgató, dr. M a r g a l i ts  Ede és 
dr. F in á c z y  Ernő gymnasiumi igazgatók, s dr. K á r m á n  Mór és dr. C sengeri 
János gyakorló gymnasiumi tanárok. A jegyzőkönyvet legifj. S z á s z  Károly 
ministeri fogalmazó vezette.

Elnöklő m in is te r  megnyitván az értekezletet, kijelentette, hogy az 
internatust ideiglenesen a Csillag-utcza Iíerkápoly-féle házban fogja elhelyezni 
s hangsúlyozta, hogy gyakorlati szempontból kéri a  megjelentek véleményét 
és különösen kiemeli, hogy véleményük adásában ne csak arra legyenek 
tekintettel, minő végleges szervezettel bírjon az internatus, de arra is, miként 
lehetne legczélszerűbben az ideiglenes szervezést keresztülvinni.

B e ö th y  Zsolt az egyetem és a tanárképzőintézet nevében köszönetét 
mond a ministernek azért az erélyért és buzgalomért, melylyel ezt a nagy
fontosságú ügyet fölkarolta, s azután két irányadó szempontot emel ki. a 
melyeknek érvényesülniük kell az internatus tervezésénél s melyekre az 
értekezlet elé terjesztett tervezet is tekintettel van, t. i. hogy a bennlakók 
kellő szabad mozgása biztosíttassák és mégis bizonyos felügyelet, alatt állja
nak, s másodszor, hogy az internátusbán gyakorlati szaktanfolyamok ta rtas
sanak, melyeknek az a nagyfontosságú hivatásuk lesz, hogy az egyetemi 
tudományos munkálkodást gyakorlati irányban kiegészítsék. Az egyetem böl
csészeti karának teljes tanítási szabadságát minden áron fel kell tartanunk, 
mert egész tudományos fejlődésünknek ez a feltétele; ha gyakorlati irány
ban munkásságát ki kell egészítenünk, erre találhatunk módot, de egy hely
telen rendszabályok következtében megsorvadt tudományos életet sem ren
deletekkel, sem tudományos kézikönyvekkel nem eleveníthetünk föl. Nagy 
súlyt helyez arra , hogy az internátusbán a modern nyelvek elsajátítása érde
kében állandó nyelvmesterek alkalm aztassanak. Az egyetemi tanári succres
centia érdekében kívánatosnak tartaná, ha az intézet felügyelői állásai is fel
használtatnának magasabb tudományos pályára törekvő végzett egyetemi



652

hallgatók ideiglenes ellátására. Végül ajánlja, hogy az internatus az első 
magyar cultusministernek, br. Eötvös Józsefnek nevéről neveztessék el, 
követve azt a külföldön széliében divó helyes szokást, hogy a tanintézetek, 
valamely történeti vonatkozásnak megfelelően, vagy valamely kiváló ember 
emlékére neveztessenek el, a mi a történeti szellem és érzés terjesztésének 
szintén egy eszköze.

Dr. K la m a r ik  különösen nagy súlyt helyez arra, hogy az internatus 
igazgatója jól megválasztassék, mert fontos, hogy az egy széleskörű művelt
séggel bíró, kiváló paedagogus legyen. Ne bizassék meg irodalmi és ház
tartási teendőkkel, számadásokkal stb., hogy minden gondját az intézet 
szellemi vezetésére fordíthassa. A fegyelmi felügyeletnek a növendékek 
idősbjeire való bízása szintén súlyosítaná az igazgató állását.

Dr. H e in r ic h  nem tartja szükségesnek, hogy az internatus részére 
előzetesen a részletekre kiterjedő szabályzat dolgoztassék ki. Különösen ki
emeli, hogy nagyon elhibázott dolognak tartaná, ha az internatusnak a 
szervezendő cursusokkal, melyek egyáltalában nem ezen intézetbe valók, 
iskolaszerű jelleg adatnék. Nézete szerint az internatus föladata csak az, 
hogy az ifjak nyugodtan, anyagi gondoktól menten, a szükséges eszközök 
birtokában, hivatott szakemberek vezetése mellett kiegészíthessék hézagos 
ismereteiket és földolgozhassák mindazt, a mit á tanárképzőben, illetőleg az 
egyetemen hallottak. Fősúlyt egy modern nyelvnek alapos elsajátítására fektet 
s elvárja, hogy az ifjak ez intézetbeb mélyobb érdaklődést fognak elsajátí
tani a  nevelés és tanítás fontos ügye iránt.

Dr. K á r m á n  kijelenti, hogy az internatus nemcsak arra lesz hivatva, 
hogy a tanárképzés érdekeit szolgálja, hanem a magyar ifjúság nevelésének 
szempontjából is fontos feladat vár rá. Nem elég a tanárjelölteket az anyagi 
gondoktól felmenteni, hanem az internátusbán az oktatás és munkásság 
oly módjait kell meghonosítani, milyenek egyetemünkön nagyon hiányoznak. 
Mindenütt átlátják már, hogy pusztán előadások tartásával s hallgatásával 
nem érheti be a  tudományos előkészítés akármely pályán. Heinrichhel szem
ben megjegyzi, hogy irányadó elveket magában foglaló szabályzat kibocsá
tását szükségesnek tartja. A meghívás értelmében meg is kísérletté a főbb 
pontok fogalmazását, s az előterjesztett szabályzat részielei átvizsgálásánál 
elé fogja terjeszteni.

Dr. F in á c z y  a szabályzatot szintén szükségesnek véli, de abban nézete 
szerint ma még a túlságos részletezést kerülni kellene. Fölemlíti aztán, hogy 
az internatus fölállítása alkalmával a tanárképzés kérdését is véglegesen meg 
kellene oldani olyképen. hogy a jelenlegi tanárképzőintézet töröltessék el s 
az internatus és a gyakorló főgymnasium legyenek együttesen a tanárképzés 
orgánumai. Szerinte az internatusnak és a  gyakorló iskolának lehető szoros 
kapcsolatban kell állaniok.

Dr. F r ő d i  az egyetemi kiképzést egyoldalúnak tartja, hogy t. i. a 
tanárjelöltek specialistákká válnak s szakmájukban kellő áttekintéssel nem 
bírnak ; ezen a bajon is kell az internatusnak segítenie. Figyelmébe ajánlja 
a ministernek a modern nyelvek tanítását és pedig úgy, mint a hogy a 
Ferencz József-intézetben történik, hogy t. i. a francziaországi fiatal tanár
jelöltek alkalm aztatnak nyelvtanitokul.

Dr. M a r g a l i ts  az általa készített s előadói tervezetként az értekezlet 
tagjai elé terjesztett szabályzat irányelveiről szól, dr. C sengeri pedig az 
internatusi szaktanfolyamokról, melyek szerinte nem a szaktárgyak módszer
tanát vannak hivatva az ifjakkal megismertetni, hanem az ifjak tudományos 
készültségének hiányait pótolni.

L e ö v e y  Sándor az internatus két fő föladatának azt tartja, hogy az 
ifjak a modern nyelvekben jártasságot szerezzenek, és hogy szaktárgyaik 
egész körében áttekintést nyerjenek.
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Több felszólalás u tán az elnöklő minister összegezi a vita eredményét 
és minden kérdésben közli az értekezlet tagjaival álláspontját Erre áttérnek 
az előlegesen készült szabályzat fő pontjainak m egvitatására, s minden 
egyes pontnál Kármán bem utatja kivánatos módosítását. A megállapítások 
értelmében a részletes szabályzat kidolgozását a  minister szűkebb bizottságra 
bízza és annak tagjaiul Beöthyt, Heinrichet, Kármánt (mint előadót) és 
Leöveyt kéri föl.

A szabályzat két részből fog a minister kijelentése szerint állani. Egyik 
része az internatusnak ideiglenes szervezetével fog foglalkozni — melyben 
az m ár a jövő tanévben megnyittatik — a másik rész ellenben a végleges 
szervezet főelveit fogja tartalm azni. Kijelenti továbbá a minister, hogy a 
szeptemberben megnyíló internatus tagjait részint olyan ifjakból fogja kivá
logatni, kik m ár az egyetemen tanultak, részint pedig az egyetemre csak a 
jövő tanévben lépő ifjakból és ezekre vonatkozólag a szükséges utasítások 
a tankerületi főigazgatókhoz azonnal ki is fognak adatni. — Ezzel az érte
kezlet tagjainak köszönetét mondva, a tanácskozást befejezettnek nyilvánította.

A KÖZOKTATÁSÜGYI TANÁCS REFORMJA.

Első nap.

Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minister kezdeményezésé
ből és elnöklete alatt, május 26. és 27. d. e. 10 órától kezdve a cultusminis- 
terium értekezleti termében tanácskozás folyt le a közoktatásügyi tanács 
reformja ügyében. A két ülésen jelen v o ltak : Fehér Ipoly főapát, Klamarik 
és Leövey min. tanácsosok, Homan és Erödi tankerületi főigazgatók, dr. 
Beöthy, dr. Heinrich, dr. Lánczy, dr. Schwarcz Gyula, dr. Kovács Gyula, 
dr. König Gyula. Bauer Imre egyetemi tanárok, Fenyvessy Ferencz, Schwicker, 
Pap Géza, Sréter Alfréd orsz. képviselők, Hegedűs Károly főigazgató, Verédy 
Károly kir. tanfelügyelő, Alexander Bernát, Kármán, Bokor tanárok, Böhm 
és Fináczy igazgatók. A jegyzőkönyvet dr. Gopcsa László min. fogalmazó 
vezette.

Az elnöklő minister üdvözli a megjelenteket s tanácskozást annak 
hangsúlyozásával nyitja meg, hogy a kérdésnek minden oldalról való tüzetes, 
de tárgyilagos megvitatására a legnagyobb szabadságot kész engedni a fel
szólalóknak, hogy mindenki nézetét a tanács külső és belső szervezéséről, 
hatásköréről, majd az administrativ gépezet keretébe mikép leendő beiktatásáról 
szabadon m ondhassa el. Röviden vázolja az orsz. közoktatási tanácsnak eddigi 
történetét, kiemelvén, hogy a tanácsot hivatali előde működésében csak fel
függesztette, de meg nem szüntette. Ezután vezérgondolatai gyanánt a m inis
ter a szervezésre nézve a következőket közli. A tanács eszméjének valamely 
alakban való érvényesítését szükségesnek találja, mert a  bureau szakközegei 
mellett a paedagogia, didaktika és methodika terén az iskolával közvetetlen 
érintkezésben lévő szakférfiak tanácsa mellőzhetetlen. Ad hoc bizottságok, 
enquéte-k rendszere, a mint indítványozták, nézete szerint, nem pótolja a 
szakférfiak állandóbb és a traditiókat biztosító tömörülését, ezért állandó 
tanács szükséges. A másik vezérgondolata az, hogy tanács nem lehet rendel
kező adminisztratív szerv, hanem pusztán véleményező, tanácsadó testület. 
Egyébiránt eddig is az volt, ám bár a szabályzatnak az a pontja, mely kimondja, 
hogy a tanács cselekvőleg is részt vesz a felügyeletben, ezzel némi ellen
mondást involvál. A tanács tagsága azonban külön állás ne legyen, hanem 
mellékfoglalkozás. A külföldi példákra utalva kimutatja, hogy azok legnagyobb 
része, m int a  conseil supérieur Francziaországban, a Provincial-Schul-Collegium 
Poroszországban, olasz főtanács stb. mint rendes administrativ szervek szere
pelnek. Ezt utánzandónak nem tartja  ; a mienk maradjon véleményező testü
let és hatásköre főleg az iskolai törvényjavaslatokra, tantervekre, rendtartá-
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sokra, fegyelmi szabályokra stb. általános érdekű intézkedésekre, a concret 
ügyek mellőzésével terjedjen ki. Kijelenti a  megjelentek élénk tetszése közt. 
hogy a tankönyvbirálatot a tanács hatásköréből feltétlenül ki akarja venni, 
azért kéri a  megjelenteket, hogy ezt a  kérdést mellőzzék, ez esetleg egy 
más tanácskozás tárgya lesz.

Fináczy Ernő mint hivatalos előadó hosszabb, tanulságos részletek
ben bővelkedő beszédben szól a tárgyhoz. A minister hálára kötelezte a 
közvéleményt, hogy enquéte elé vitte a közokt. tanács kérdését, mert nagyon 
ideje már, hogy e kérdésre nézve megállapodás jöjjön létre. Kifejti, hogy az 
adm inistratiónak mindig és mindenütt érintkezésbe kell állania az élettel, a 
szakférfiakkal és szemlét tart ez érintkezés különböző rendszerei fölött. 
A legjobb rendszer mégis csak az államilag szervezett tanács. Magyarázza, 
hogy miért nincs Poroszországban, a hol a tanügy provinciák szerint fejlődött, 
közoktatási tanács, ismerteti a bajor, franczia és olasz tanács szervezetét. 
Egyéni nézete, hogy tanácsra, mely szakszerűleg irányítja az administratiót, 
szükség v a n ; kevesli a  tagok mostani szám á t; óhajtja, hogy a vidék 
embereit is belevonják a  tanács működésébe s védelmébe veszi a mostani 
tanácsot am a vád ellen, hogy olyanok is döntenek szakkérdésekben, kik e 
kérdésben nem szakemberek, m ert e vádnak csak az il-800-iki szervezet előtt 
lehetett némi alapja.

Fehér Ipoly a tanács szervezésénél a czél és eszköz szabatos meg
jelölését óhajtja. A bajok okát abban látja, hogy a tanács mostani szabály
zata nem állapítja meg helyesen a tanács munkakörét. Concret ügyekkel ne 
foglalkozzék a tanács, a mi nem zárja ki, hogy concret ügyek alkalmával 
fölmerült elvi kérdések ne kerüljenek a tanács elé. A tankönyvbirálat sem 
odavaló. De vizsgálati jegyzőkönyvek, főigazgatói stb. jelentések sem. Nagyon 
óvatosan kell eljárni a kiküldetésekkel. Ezek könnyen a kormány bizalm at
lanságára magyaráztatnak. A kiküldetésnek ne legyen egyéb czélja, mint a 
kiküldöttnek egyéni tájékozódása. Összefoglalva : a tanács, mint véleményező 
testület tartandó fenn ; köréből még az adm inistratio tágabb körébe tartozó 
dolgok is kihagyandók.

Schwicker képviselő úgy látja, hogy a korm ány sem volt megelégedve 
a tanács működésével. Specialis viszonyainkra való tekintettel a tanács nem 
épen szükséges, de hasznos intézmény. A bureaucratikus formák kerülését 
óhajtja s a Tanácsba egyetemi osztálynak felvételét is szeretné, daczára, hogy 
a tanácsban voltakép csak elemi és középiskolai osztály működik. A taná
csot részint választás, részint kinevezés útján kellene összeállítani.

Lánczy Gyula külföldi példákból kiindulva, melyeknek tanúsága sze
rint ez az intézmény Nyugat-Európában első sorban a felső oktatási szakra 
kihatólag szerveztetett és tényleg m űködik: Schwickerrel szemben hang
súlyozza, hogy nálunk ebbeli hatásköre egyelőre csak a középisk. tanár
képzés egyetemi tényezőire terjedhetne ki, m iután felső oktatásügyünk volta- 
képen csak a két egyetemen s a műegyetemen tekinthető szervezettnek — 
egyéb tagjai pedig, mint pl. a  jogakadémiák stb. még csak ezentúlra várják 
a felső oktatási színvonalra emelésüket és alapvető szervezésüket. Nálunk 
tehát ezen oktatási ágnak gyökeres reformja és voltaképi felépítése nélkül 
alig lehet szó, a felső oktatási ügynek általánosságban, annak egész vonalán 
a közokt. tanács hatáskörébe vonásáról. A felszólaló továbbit utal arra, hogy 
külföldön a közoktatási kormányzat terén felmerülő jog-, sőt érdek-sértések 
orvoslása, a közigazgatási pervitásügyek (contentieux) elbírálása részint a 
közoktatási tanácsnál, mint Francziaországban, részint az illető állam általá
nos közigazgatási bíráskodási keretében talál megfelelő fórum ot; míg Magyar- 
országon sem eddigi jogintézményeinkben, sem a létesítendő közigazgatás 
bíráskodási törvényjavaslatában eziránt nincsen gondoskodva. Ajánlja ezen 
szempontot a minister, m int jogtudó figyelmébe. A reformálandó tanács jog
körét illetőleg felemlíti, hogy a közelmúltban ismételve megtörtént, miszerint 
oly alapvető szervezeti kérdésekben, melyeknek megvitatása, szakszerű
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felülbírálása kétségtelenül a tanács hatáskörébe tartozik, a tanács véleménye 
ki nem kéretett — holott, ha a tanács működésének megfelelő súlyt akarunk 
kölcsönözni, mellőzhetetlen szükség, hogy bár szűk, csupán véleményező, 
tájékoztató hatásköre ne csorbíttassék szabályszerűleg elébe tartozó kérdé
seknek elvonása által. Tehát az ügykörébe tartozó kérdéseknek kö te lező  
hozzáterjesztését, azokban meghallgatását kívánja kimondatni. A tanács 
egybealkotását illetőleg, tagjait legalább részben az administration kívül 
álló egyénekből kellene kinevezni. A tanácsnak a magyar szellemi élet színe- 
javát kell tükrőztetnie, nem pedig merő iskolai categoriákat. Kifejti, hogy a 
népoktatásügy egész külön osztályba utalandó, mert a népoktatás nem annyira 
a tudomány, mint az élet kérdése, mely nálunk a nagyszámú felekezeti, 
nemzetiségi különbözőségeknél fogva rendkívül változatos. Ékhez képest a 
népoktatásügy elbírálása ezen élettel közvetetlenül érintkező elemek bevoná
sát kívánja, másnemüeket m int a tisztán tudományos vagy felső paedagogiai 
képzettséget igénylő felsőbb oktat, szakok képviselőit. Végre kijelenti, misze
rint a tanácstagok túlnyomó számban, kinevezésen alapuló megbízatása 
mellett, a választási és képviseleti elvnek érvényesülését is fontos okoknál 
fogva kívánatosnak tartja.

K ö n ig  szintén tekintélylyel bíró szervezetnek óhajtja a tanácsot, mely 
személyes felelősséggel dolgozzék. A tanács kérdése összefüggésben van az 
egész tanügyi administratio kérdésével, melynek gyökeres átalakítása elől 
nem fogunk soká elzárkózhatni. A jelen szabályzatot még alapul sem lehet 
elfogadni. Egy nagy tanács mellett kisebb tanácsot contemplál, melynek 
tagjai még a m inisteriumban is végezhetnék feladatukat. A nagy tanács 
repraesentativ rendszeren nyugodjék és évenként csak 1— 2-szer gyülésezzen. 
A kis tanács a comité consultatif m ódjára dolgozzék, bizottságokat is alakít
ván a nagy tanács tagjaiból.

B o k o r  József elfogadja, hogy a tanács véleményező testületé maradjon 
a közoktatási ministeriumnak. Az volt eddig i s ; és hogy mégis újra 
enquéte-t kellett egybehívni a  tanács ügyében, ennek az az oka, hogy a 
tanács szabályzatában, működésében hibák voltak. A tanács nem vert gyö
keret közéletünkben, tekintélye sem volt, mely nélkül pedig ilyen testület 
eredményes munkát nem végezhet. Kimutatja, hogy az egyetemi tanárok ki
lépése a közoktatási tanács kebeléből minő eredményeket szült. Állítja, hogy 
a tisztán nép- és középiskolai ügyekkel foglalkozó tanács egyoldalú volt, s 
elvi ingadozásoknak adta példáját, pl. az egységes középiskola kérdésében, 
vagy abban, hogy a tankönyveket ő engedélyezte és most mégis azt mondja, 
hogy tankönyveink rosszak. Végül indítványozta, hogy a tanács vonja körébe 
az összes oktatási intézményeket, köztük az egyetemet is, s hogy a tanács 
váltakozó tagjait a  tanügyi egyesületek, tudniillik a tanítók országos bizott
sága, a polgári iskolai tanító-egyesület, a  kereskedelmi iskolai tanárok egye
sülete, a tanítóképezdei tanárok egyesülete, az országos középiskolai tanár- 
egyesület válaszszák. Erre azért van szükség, hogy a tanárok önérzete s 
jogos ambitiója előtt tér nyíljék, hogy a mondott egyesületek a tanács révén 
megtalálják a contactust a közoktatásügyi ministeriummal.

W la ss ic s  minister felhívja az értekezlet tagjait, hogy nyilatkozzanak 
a rra  nézve is, hogy a  közoktatásügyi tanácsnak véleményező hatásköre 
«obligatorie» vagy «facultative» szerveztessék-e ? Továbbá, hogy a tagok 
választását mely factorokra kívánják bízni ? Majd felemlíti, hogy az egyetem 
autonóm iájának fentartása mellett nincs kifogása az ellen sem. hogy a fel
sőbb oktatás ügyeire nézve a közoktatásügyi tanács befolyást nyerjen. 
Bokor felszólalására reflectálva. hivatkozik arra. hogy legközelebb elrendelte, 
hogy úgy a népiskolai, mint a középiskolai nyugdíjalap kezelésébe, a mi 
eddig kizárólag a ministerium kebelében történt, bevonassanak az illető 
érdekeltek képviselői is.

F e n y v e ssy  Ferencz csodával határos m unkának mondja, a mit a 
tanács eddig végzett. Már azért is fentartandó. Nem áll, hogy nincs elég
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tekintélye. Csak a tankönyvbirálat m iatt tám adták. A vádak túlzottak voltak. 
Hibának mondja, hogy a tanácsot felfüggesztették. Azért elismeri, hogy a 
szabályzat javításokra szorul. Nézete szerint a  közoktatásügyi tanácsnak 
csak az a feladata, hogy jól véleményezzen, miért is kizárandó kebeléből 
mindaz, mi az administratio hatáskörébe tartozik. Az elvi jelentőségű ügyek 
lennének — de nem obligatorie — hozzáküldendők. A tagok száma, részben 
a tanári testületekből való választás útján, szaporítandó.

S c h w a rc z  Gyula egyetért a minister megnyitó beszédében foglaltakkal, 
de ó' a tanács állandó tagságát elvileg rendszeresített hivatalnak gondolná, 
in praxi azonban jelenleg belenyugszik abba is, hogy mellékfoglalkozás 
legyen. A választás behozatalát nem helyesli, m ár egyszer megvolt a  tanács 
szervezetében a választás, de nem jó gyümölcsöket term ett. Abba bele
nyugodnék, hogy az egyesületek stb. javasoljanak kinevezendő tagokat. Itt 
azután a kisebbségek képviselletéséről lehetne szó a természetszerűleg kép
ződő clique-к ellensúlyozására. A tanács munkakörébe az egyetemet is be
vonná s a tanács tagjainak szám át emelné. Fontosnak tartja, hogy a tanács 
fentartására több költség fordíttassék, mint eddig történt.

S ré te r  Alfréd nyilatkozatának rövid foglalatja ez v o lt : Az orsz. 
közokt. tanács feladata a közoktatásügy általános megfigyelése, mire mellőz
hetetlen eszköz az iskolák látogatása. A tanács legfőbb feladata a véleménye
zés. A tanács az a chemiai laboratórium, mely az oktatásügy összes hozzá
utalt anyagát feldolgozza és előkészíti a korm ány intézkedése alá. Kívánatos, 
hogy a tanács időről-időre új erőkkel frissíttessék fel s így az ambitio és 
munkavágy értékesíttessék. Kívánatos a tanács kibővítése, belevonva körébe 
az egyetem szakférfiait is.

H e in r ic h  Gusztáv megjegyzi, hogy a tanács nem lett népszerű, mert 
Magyarországon egyáltalán kevésnek van tekintélye, különösebben pedig 
azért kellett a tanácsnak sok vádat hallania, mert tankönyve- két bírált, 
mert a tanácsból kim aradt tagok vádaskodtak rá, mert azok, a  kik a 
tanács belső munkásságát nem ismerték, azt hitték, hogy a tanácsba 
kinevezett m inisteri tisztviselők basáskodnak, végül azért is rosszul állt a 
tanács ügye, mert maga a ministerium nem egy véleményét visszautasította, 
sőt az az eset is megtörtént, hogy a minister a görögpótló tanterv meg- 
csinálását m ásra s nem a tanácsra bízta. Az is fontos, hogy a tanács műkö
dését nem ismerték kellőkép. Ily viszonyok közt, hogy a tanács tekintélyének 
szenvedni kellett, magától érhető. Nem tud róla, hogy a tanács beleavatko
zott volna az administratióba. A mi az iskolalátogatásokat illeti, azok nagyon 
üdvösek voltak. Nem szabad elfelejteni, hogy a  főigazgatói inspectio mai 
rendszere mellett szükség van ily inspectióra, mert a főigazgatók nem 
lehetnek minden tárgyban szakemberek. A tanács alakítására vonatkozólag 
megjegyzi, hogy az egyetemet okvetetlenül be kell vonni a tanács m unka
körébe. Végre is kötelezni kell az egyetemet, hogy dolgozzék a  tudományért, 
a  hallgató ifjúságért. A választás elvét helyesli, de nem azt. hogy egyesüle
tek válaszszanak. Ha választást akarunk, először szervezni kell a közoktatás- 
ügyet, testületeket kell alakítani, melyek választanak. A megalakítandó 
tanácsban megkülönböztetné, némileg König módjára, a kis testületet, melyre 
a dolog oroszlánrésze vár, s a  nagy testületet, mely évenként csak egyszer 
hivatnék össze.

K á r m á n  Mór figyelmeztet arra, hogy a bajok egy része abból is szár
mazott, hogy sem a mostani, sem a régi tanács-szabályzatot keresztül nem 
vitték. A midőn a tanács létrejött, Magyarországon nem volt tanügyi admi
nistratio, ez magyarázza a tanács hatáskörének kiszélesítését. De most is 
fentartandónak mondja a tanácsot, még pedig azzal a feladattal, hogy őrizze 
a tanügyi traditiót s biztosítsa a fejlődés folytonosságát, teljesítse továbbá 
mindazokat a paedagogiai m unkákat, a mire a ministeriumnak szüksége van. 
Az adm inistratio minden fokán van szükség véleményező tanácsra. Az egye
temet ő is bevonandónak tartja  a tanács munkakörébe.



Bauer Imre fentartandónak mondja a véleményező tanácsot, de 
teendőit nem specificálná. Elvégezi, a mit tőle a minister kér. Fontos dolog
nak tartja, hogy a tanácstagok az iskolákat látogassák, az iskolák beléletébe 
azonban ne avatkozzanak. Több kárt csinálnak ezzel, m int hasznot. Az ilyen 
megbízásnak azonban, ha hasznot várunk tőle, legalább 2—3 évre kell 
szólnia és bizonyos meghatározott intézetekre. A tanács újjáalakításában a 
választási elvnek nem barátja, sőt a választást károsnak tartja. A tagok 
szám a szaporítandó.

Erődi Béla a tanácsot véleményező testületnek contemplálja, s egyik 
főfeladatának az iskolalátogatást tartja megfigyelés czéljából. Ä ministert 
nem kötné meg, hogy miben kérjen véleményt a tanácstól. О is a válasz
tást ellenzi.

M ásodik nap.
A minister 10 órakor megnyilja az ülést, melyben ezúttal Fehér Ipoly, 

Klamarik János, Beöthy Zsolt, Schwarcz Gyula és Erődi Béla nem vet
tek részt.

Szuppán Vilmos szólal föl elsőnek. Főleg a tanács népoktatási osztá
lyával foglalkozik. Ez osztályban sok a teendő és kevés a tag. Három al
osztályra kellene osztani, népiskolaira, polgári és szakiskolaira és nőoktatásira. 
Mindegyiknek legyen külön előadója. Az iskolalátogatások intézményét helyes
nek tartja. Igen melegen szól a vidékiek belevonása mellett. A választási 
rendszert kivihetetlennek tartja. A tanács szám ára nagyobb dotatiót kér, 
hogy a dolgozatokat kinyomathassa.

Homan Ottó a tanács főjelentőségét abban találja, hogy megőrizze 
a tanügyi traditiókat. Nálunk nincsenek tanügyi traditiók, hiányzanak a 
kialakult iskolai lypusok. A tanács a tanügyi traditiónak legyen letétemé
nyese. A közoktatási minister minden elvi jelentőségű dolgot küldjön el a 
tanácshoz véleményadás végett. A tanács hatáskörébe tartozónak mondja az 
egyetemeket is. A tauács initiativa-joga fentartandó. A tagokat ki kell nevezni, 
nem választani, de tekintettel kell lenni a  vidékre. 30—40 tag elég.

Böhm Károly a tanácsot véleményező testületnek mondja, s a  tagok 
összeállításában zsinórmértékül a tudomány s a gyakorlati élet szempontjait 
emeli ki. Az előbbieket kinevezés, az utóbbiakat választás útján kell kielégíteni. 
Sürgeti, hogy a tanárok és tanítók közelebb hozassanak a tanácshoz. A tanács 
munkaköre csak a minister által esetről-esetre rábízandó ügyekre terjedjen 
ki. Fehér Ipolylyal együtt ő is mellőzné a  szabályzat 4. §-ában foglalt terhelő 
részleteket a tanács munkaköréből. A tanácstagok iskolalátogatását továbbra 
is fentartandónak mondja, de csak megfigyelés érdekéből, a rendelkezés nem 
a tanácstagok dolga. A megalakítandó tanácsban mellőzendőnek tartja a 
tudományszakok és az iskolai szakosztályok szerint való megkülönböztetést.

Verédy Károly súlyt fektet arra, hogy a tanács kezdeményezési joga 
megmaradjon, s hogy az újonnan rendezendő tanács iskolaszakok szerint 
legyen tagolva. De a tudomány szakszerű művelői azért helyet foglaljanak 
az egyes osztályokban. Fontosnak tartja, hogy a tanácstagok látogassák az 
iskolákat és figyelmeztet arra, mennyire segítségére jöhetnek ily esetekben 
az administratiónak. Mindenesetre azonban a tanácstagok iskolalátogatása 
némi utasítással szabályozandó. Administrativ dolgokba a  látogatóknak nem 
szabad avatkozniok. Igen fontos az érdeklődés felköitése s evégből a tanács
tagok összeállításában a kinevezés mellett a választásnak is helyet ad.

Alexander Bernát kifejti, hogy ugyanaz az ok, mely a közoktatási 
tanácsot életbe hívta, teszi oly nehézzé szervezetének megállapítását. A köz
oktatás terén az administraliónak kapcsolata a szaktudással oly benső, hogy 
nagyon bajos a kettőt széjjelválasztani. A mostani értekezlet tényleg elismerte 
s a minister mindjárt kezdetben formulázta, hogy a tanügyi administratio 
rendes munkássága egészen a ministerium dolga. Másrészt bizonyos, hogy
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ennek az administratiónak vannak rendes munkássága körén kívül eső fel
adatai, ide tartozik intézmények reformja, a tanügyi haladás előkészítése és 
keresztülvitele stb. Ámde ez a feladat rendkívül kényes és testületek erre 
a czélra ritkán alkalmasak. Ezt a munkát másutt a  szabad élet végzi, a  tudo
mány, az irodalom, a szaksajtó. Minthogy azonban nálunk ezek a tényezők 
még kevésbbé fejlettek, nem zárkózik el attól a gondolattól, hogy a tanácsot 
fentartsák. Ebben az esetben azonban a tanácsot úgy kell szervezni, hogy 
egyrészt contactusban maradjon az élettel, a közvéleménynyel, a  tanférfiak 
széles körével, másrészt pedig igazán dolgozhassák. E czélra kis és nagy 
tanácsra van szükség. Ä kis tanács álljon benső kapcsolatban a minis- 
teriummal s intézze az egész tanács munkásságát. A nagy tanács álljon a 
közélet, tudomány és iskola kiváló embereiből (vidékiekből is) s évenkint 
egyszer-kétszer gyűljön össze alaposan, nyomtatott referátumokkal előkészí
tett tanácskozásokra. A választásoknak nem barátja, de kívánatosnak tartja, 
hogy bizonyos nagy szervezett testületek (országos középiskolai tanáregyesület 
stb.) képviseletet találjanak benne, pl. elnökük és főtitkáruk személyében.

H e g ed ű s  Károly szerint a reform csak ideiglenes lehet, végleges 
csak akkor lesz, ha előbb a központi administratio átalakul. A tanácsot hivata
los véleményező testületnek tartja, melyhez a  miniszter rendszeresen tartozzék 
elküldeni a szakvéleményre váró ügyeket. A tanácstagok számát szaporítani 
kell. A szakosztályok szám át itt ne állapítsuk meg, legfölebb a kis- és a 
nagytanács szükségét mondjuk ki. Súlyt helyez a tanácstagok személyes 
felelősségére. Azt szeretné, ha a választás elvét is behoznák a tanácstagok 
összeállításban.

S eb es tyén  Gyula keresi azt az elvi álláspontot, mely a közokt. tanács 
helyét a közoktatatás szervezetében megállapítja. A közokt. korm ányzat 
teendői két csoportra oszolnak, 1. szervezési, 2. a d m in is tr a t iv  feladatokra. 
Ezek annyira különböznek, hogy ugyanazok a közegek nem végezhetik. Az 
egyiket, az administrativ teendőket végzi a bureau, a másiknak az életből 
kell kisarjadzania, hogy foganatos lehessen. Ez csak úgy lehetséges, ha 
munkájába bevonatnak mindama tényezők, melyeknek az iskolai életre 
hatásuk van. az iskola, a tudomány, a társadalom hivatott képviselői, még 
pedig e tényezők valamely szervezett formában, egy szóval közokt. tanács 
Ennek munkássága mindenesetre integrans része a közokt. kormány m un
kásságának s a  közokt. kormány fejének felelősségét nem alterálhatja. 
Eddig a legnagyobb hiba az volt, hogy a tanácsnak ép ez a helyzete nem 
volt alaposan praecisirozva. A tanács hatásköre tehát iskolaszervezési ügyek
ben véleményt mondani a minister megkeresésére. De azért az initiativa-joga 
maradjon meg a tanácsnak. A minister szabadságában áll, mely kérdésben 
kérjen véleményt a tanácstól. A szakiskolákkal eddig se tudott boldogulni 
a tanács, ezek kiveendők köréből: az általánosan művelő intézetek azonban 
körébe tartoznak, a kisdedóvótól az egyetemig. A minister megadja a  tanács
nak mindazokat az eszközöket, melyek feladatának végzéséhez szükségesek, 
tehát jelentéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket stb., de csak mint anyagot, 
melyből tájékozódást merít. Az iskolalátogatások fenm aradjanak, de nem az 
eddigi formában, mert sok visszaélést követtek el. A kiküldött iskolalátogatók 
m in is te r i  b iz to so k n a k  tekintették magukat, a mi nagy hiba volt. Ők csak 
informatiókat szerezzenek, semmi egyéb szerepük nem lehet. A választást 
ellenzi. Csak kinevezett tagokból álljon a tanár Mennél szélesebb körök 
bevonandók. Munkás testületnek kell lennie; a m unkát legalkalmasabban 
kisebb bizottságok végzik. Czélszerűnek látszanék, ha az elnökség (elnöki 
bizottság) tagjainak a felét maguk a tanácstagok saját kebelükből választanák.

P a p  Géza a tanácsot véleményező testületnek mondja, melnek eszmék, 
tervek érlelése a feladata. Bevonja az egyetemet is. Azt tartja, hogy a minis- 
tér köteles legyen elküldeni a tanácshoz a szakügyeket. Egy nagy parádés 
tanácsnak nem barátja, de azért a tagok számát szaporítandónak mondja, 
kinevezés útján.
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K o v á c s  Gyula a baj legfőbb okát a zavarosan kidolgozott szabályzat
ban keresi. Az administratio dolgával nem kell összezavarni a tanács teendőit, 
ezek a véleményadás terén érvényesüljenek általános kérdésekben. A tanács 
a cselekvésben részt ne vegyen A  kiküldéseket nem helyesli, hanem azt, 
hogy oly férfiak vétessenek a tanácsba, kik gyakorlatilag működtek. Az egye
temi ügyek bevonását korainak tartja. Azt óhajtja, hogy a jogi oktatás kép
viselve legyen s a tanácsnak legyenek jogász tagjai is. Az iskolai szakok 
szerinti tagolást jónak véli. A választási rendszert perhorrescálja, mert a 
kinevezési rendszer mindjobban hozza meg gyümölcseit. A tanács ne legyen 
testület, hanem közeg. Kéri, hogy az új szabályzatot gondosan készítsék.

L á n c z y  Gyula Erődivei szemben az olaszországi rendszert behatóan 
ismerteti — hangsúlyozza, hogy a  választás, mely a jogosultaknak közvetet
ten helyi megjelenése nélkül is eszközölhető, főleg egy az időleges korm ány
tól teljesen független alkatrész biztosítása s az erőmegújhodás könnyebbsége 
m iatt kívánatos. Első kisérletképen azzal is beérné, ha legalább a felső 
oktatás facultásainak praesentálási jog adatnék a tanácsba küldendő ta 
gokra nézve.

W la ss ic s  minister összegezi a vita eredményét. Örvend azon, hogy 
felfogása, melyet bevezető beszédjében körvonalozott a közoktatási tanács 
újjászervezéséről, nagyban és egészben találkozik az értekezlet tagjainak 
véleményével. Ehhez képest constatálja. hogy magának a tanácsnak eszméje 
visszautasításra egy oldalról sem talált Azt mindenki helyesnek, csaknem 
szükségesnek tartotta. Jelzi továbbá a miniszter, hogy majdnem egyhangúlag 
az az értekezlet véleménye, hogy e tanács véleményező orgánum legyen, mely 
úgynevezett rendelkező jogkörrel ne bírjon. Különben a  meglevő szabályzat 
19. §-a is ilyennek minősíti. Constalálja továbbá a minister azt, hogy a hatás
kör kérdésére nézve körülbelül szintén egyhangú a megállapodás, úgy, hogy 
iskolai törvényjavaslatok, tantervek, iskolai rendtartások, fegyelmi szabályza
tok stb. kerüljenek a tanács elé, és nem concret administrativ természetű 
ügyek. Concret ügyekből kifolyólag számos általánok elvi kérdés kerülhet a 
tanács elé, mert hiszen az élet concret ügyekből áll. (Elénk éljenzés.) Ott 
van pl. Beccaria korszakos munkája, az is egy concret ügyből készült. (Nagy 
éljenezés.) A tanács véleményező hatáskörére nézve, hogy az obligatorius 
vagy faculativ legyen — habár ez inkább csak részletkérdés — a minister 
«a rendszerint odaterjeszlendők» kitételét vélné leghelyesebbnek. A hatás
körből az értekezlet megállapodásához képest a tanszer- és tankönyvbirálati 
ügyeket kiveendőknek jelzi. Az iskolalátogatás kérdésére nagy súlyt helyez, de 
külön szabályzatija valónak vélné egy utasítás készítését arra nézve, hogy az 
iskolákat látogató tanácstagok hatásköre meddig és mily határokig terjedjen. 
Nagy súlyt helyez arra, hogy ezen iskolalátogató tanácstagok bölcs tanácsokkal 
járjanak el továbbra is föladatukban. (Elénk éljenezés.) A tanács tagjai szám á
nak szaporítását is kívánatosnak jelzi a minister az irodalom, közélet s 
tanügyi kérdésekkel foglalkozók sorából. De a vidéki tagok bevonását is 
óhajtja. (Zajos helyeslés.) Arra nézve, hogy a tagok kinevezés vagy válasz
tás alapján nyerjék megbízásukat, jelzi, hogy a felszólalók a kinevezés és 
választás vegyes rendszerét említették. A maga részéről inkább a kinevezés 
rendszerében lát több garanciát, de a választás eszméjét a jövőre nézve fel- 
karolandónak tartja. Ezután áttér a minister a König tanár által legelőször 
fölvetett «kis tanácsra.» A maga részéről is azt tartja, hogy egy nagy tanács 
részletes munkák végzésére nem alkalmas. Ez a kis tanács a m inisterium
mal szorosabb összefüggésbe is hozható, úgy, hogy a ministeimek joga 
legyen a kis tanácshoz is bizonyos ügyeket küldeni, a nélkül, hogy ez 
ezeket az ügyeket a nagy tanácshoz küldsné. Rokonszenvez a minister 
az iskolanemek szerinti csoportosítással is, de ennek megállapítását az ügy
rend keretébe illesztendőnek ítéli. A kis tanácsot a minister inkább «elnöki 
tanács» néven szerelné, mely 10—12 tagból állana, de ezek csak a közok
tatási tanács tagjainak sorából lennének kinevezendők. Végül constatálja a
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minister, hogy a közoktatásügyi tanács mai szervezetében is hasznos szol
gálatot tett, főleg bám ulatra méltó a tanárok önzetlenül jóformán ingyen 
végzett nagy munkássága s erre az ügybuzgalomra, különösen az iskola- 
látogatásokra nézve a tagokat ez úton is felkéri. Majd a König, Verédy, 
Alexander és Kovács Gyula tagokból álló négyes bizottságot egy rövid 
szabályzat készítésére kéri föl s miután megköszönte a tagok megjelenését, 
az ülést bezárja.

Fenyvessy a ministernek az enquete összehívásáért, a kifejtett irány
eszmékért s az értekezlet tapintatos vezetéséért, élénk éljenzés mellett, köszö
netét nyilvánított

KERÜLETI TORNAVERSENY DEBRECZENBEN.

Rendkívül kedvező időben s a közönségnek óriás mértékű érdeklődése 
közben folyt le a  debreczeni kerületi tornaverseny f. évi május 27-én a híres 
Nagyerdőn. A versenyben a következő intézetek vettek ré sz t: a kassai, 
s.-a.-újhelyi, szatmári ev. ref., ungvári főgymnasiumok, m.-szigeti tanítóképző 
a kassai tankerületből, a szabadkai főgymnasium, szegedi főreáliskola, szegedi 
kereskedelmi iskola a szegedi tankerületből, a kis-újszállási, a h.-m.-vásár
helyi, mezőtúri, sárospataki, nyíregyházi, szarvasi, szentesi főgymnasiumok, 
a sárospataki tanítóképző a debreczeni tankerületből, nem számítva a hely
beli négy tanintézetet, ú. m. a debreczeni főgymnasiumot. főreáliskolát, 
tanítóképzőt és kereskedelmi akadémiát. E 20 versenyző intézet körülbelül 
960 tanulót és majdnem 100 tanárt küldött, nem is említve, hogy e verse
nyen képviseltették magukat még a kassai és a  h.-szoboszlói polgári iskolák, 
a munkácsi, h.-böszörményi, h.-nánási, nagy-károlyi és karczagi gymnasiumok, 
a nagy-kállai reáliskola.

A kitűzött időben pontban 3 órakor felvonult az ifjúság díszmenete a 
versenybíróság és a  tribünökön ülő ezer meg ezer főnyi közönség elé. 
Gróf Dégenfeld József főispán megnyitó szavai után megkezdődtek a  meg
határozott gyakorlatok, a melyeket mind végig m utattak a tanulók, csak a 
birkózást szakíttatta félbe az idő előrehaladottsága és a közönség türelm etlen
sége. Esti 8 óra tájban vonult el az ifjúság a versenytérről a Nagyerdő 
nagy vendéglőjébe, miután Раку Gyula kir. táblai elnök kihirdette a verseny- 
bíróság ítéletét. Dísz-, illetve elismerő oklevelet n y e rtek : a debreczeni fő
reáliskola, főgymnasium és tanítóképző, a kassai, h.-m.-vásárhelyi, mezőtúri, 
szabadkai, szarvasi, szentesi főgymnasiumok, a bizottság azonkívül elismeré
sét nyilvánította az összes résztvett intézeteknek. Az egyéni versenyekben 
bronz, ezüst, illetve aranyéremmel jutalm aztatott (34 tanuló; számszerint 
legtöbb ju talm at nyertek a szabadkaiak, a kik kitűnő futóknak bizonyultak, 
úgy, hogy e téren velők legfölebb a szegedi kereskedelmiek szállhatnak ver
senyre. Nem kevés díjban és elismerésben részesült Szarvas főgymn. és 
Sárospatak (főgymn. és tanítóképző), a mely intézeteknek tornatanárai (Oláh 
Miklós és Kiss Elek) nemcsak oktatják és fegyelmezik a rájok bizolt ifjúsá
got, hanem lelkesedéssel is el tudják tölteni. A kassaiak föltűntek csinossá
gukkal, intelligentiájukkal, de erőbeli gyöngeségük (VIII. osztályuk nem is 
küldött versenyzőt) előre is lehetetlenné tette, hogy több díjat vigyenek haza.

Általában aránytalan dolognak tartjuk a felvidéki és alföldi ifjúságot 
közös versenyre bocsátani, m ert a felvidékiek minden ügyességükkel és gya
korlott voltukkal sem bírják ellensúlyozni az alföldiek testi felsőbbségét 
Így már az első tekintet is elárulta, hogy kötélhúzásban, egyáltalában erő
mérkőzésben az alföldiek fognak győzni; bámulatosan szépen fejlett testű 
ifjakat lehetett látni kivált a szabadkaiak és szentesiek közö tt; az északibb 
iskolák közül csak Sárospatak a k ivétel; meglátszik rajta, hogy még jórészt 
az Alföldről rekrutálja a maga növendékeit.

Egyébiránt a  tornaverseny sikerével úgy a debreczeni i-endezőség,
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mint a résztvevő intézetek legnagyobb része, nemkülönben a nagy közönség 
meg lehetett elégedve. Azonban a tornaverseny sokkal újabb intézmény, 
mintsem meggyökerezhetett volna és hogy a teljes sikert megannyi buzgóság. 
áldozatkészség és fáradság biztosíthatná. A buzgóság itt épen nem hiányzott 
és e szempontból első helyen B é k é s i Gyula tankerületi főigazgatót kell emlí
tenünk, a kinek leginkább köszönhető, hogy oly nagy számú intézet jelent
kezett a versenyre, mint még egy kerületi tornaversenyen sem, úgy hogy 
a saját kerületéből alig egy-két intézet m aradt el. A szakdolgokban fárad
hatatlan m unkatársa volt B a lw g y á m szk y  Béla, a debreczeni állami főreál
iskola tornatanára, a  ki a vidéki iskolákat a kellő utasításokkal ellátta és 
a tornaverseny közös gyakorlatait vezényelte.

A rendező nagybizottság is derekasan munkálkodott, hogy a  közönség 
érdeklődése felköltessék és a tanuló ifjak kívánalmai kielégíttessenek. Az 
elnöklő D e g en fe ld  József gr. főispán mellett különösen F u k y  Gyula. kir. 
táblai elnök mutatta magát fáradhatatlannak, midőn mindig és mindenütt 
résztvett a programmkészítés legaprólékosabb m unkájában is és midőn igazán 
bírói lelkiismeretességgel teljesítette a  versenybiráló bizottság elnöki tisztét.

A legnagyobb elismeréssel kell nyilatkoznunk Debreczen városáról, 
melynek tanácsa és kivált polgármestere, S im o n ffy  Imre kir. tanácsos teljes 
jóindulatot és páratlan áldozatkészséget tanúsított a tornaverseny ügye iránt. 
A város ugyanis nemcsak az elszállásolás, a fogadtatás és az összes nyom
tatványok költségeit viselte, hanem megvendégelte a tornaversenyt előző 
estén a tanárokat, a rákövetkező estén pedig az ifjúságot, sőt maga készít
tette el a versenytért, állíttatta föl a tribünöket, a mi — minden kedvezőtlen 
idő esetén — legalább 3500 írtra rugtatta volna föl a város költségét. Ez 
összegnek majdnem fele megtérült a közönség belépti jegyeiből, de még így 
is körülbelül 2000 írtjába fog kerülni a városnak a tornaverseny, holott 
Győr csak 500 és Nagyvárad is csak 1000 frtot szavazott meg e czélra. 
A város azonkívül nemcsak adott, hanem tett is ; a verseny idejére ugyanis 
majdnem egész tisztikarát mozgósította, a  melyből kiváltkép S ta h l  Géza 
h. főmérnök végzett majdnem emberfölötti munkát a  verseny- és nézőtér 
berendezésével, valam int K r a s z n a y  Ferencz városi tisztviselő, a ki az 
elszállásolás, valam int a megérkezés és elutazás körül fölmerült teendőket 
látta el a legnagyobb kitartással. K a rd o s  A lb e r t.

VEGYESEK.
V é g le g e s  m e g e r ő s í t é s e k .  Dr. S c h m id t  Márton pozsonyi kir. kath. fg. 

r. t. — J a k o b i  Károly nagyváradi állami fr. r. t.
M in is te r i  k ö s z ö n e t .  A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 

dr. S ch ö n  Vilmos s.-a.-újhelyi orvosnak azon áldozatkészségéért, melylyel az 
ottani kath. fó'gymnasium ifjúsági könyvtára részére 200 koronát adományo
zott, elismerő köszönetét nyilvánította.

A j á t é k t a n f o l y a m b a  f ö l v e t t  t o r n a t a n i t ó k .  A június 16-tói 22-ig Buda
pesten megtartandó já té k ta n fo ly a m r a  a vallás- és közoktatásügyi minister 
a következő tornatanítókat vétette f e l : Jelics Gyula, Adámy Gyula, dr. Iványt 
Ede, Веке Lajos, Szabó Mihály, Korber Imre, Mozog István, Nagy Károly, 
Paczák János, Muszkalay Antal, Jablonszky Flóris, Bittner József, dr. Laudon 
István, Dömötör János, Nits G. Pál, Motkovich Miklós, Petényi István, 
Lelióczky József, Huber József, Laky István, Komoróczy Miklós, Halácsy 
Antal, Újhelyi Géza, Kiss Lajos, Bérezi Ede, Pszotka Ferencz, Szidanits 
Ferencz, dr. Kárpáti Károly, Hannig Gyula. Bajay Amánd. Szolomáger János, 
Laczkó Károly, Petrás Gyula, Kappel György, Uj Bálint, Gisser Gyula, 
Tomory Imre, Pethe Ferencz, Vári László, Niedermann Ignácz.
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E gy ev. r e f .  t a n á r  k i t ü n t e t é s e .  Hogy az autonom felekezetek meg 
szokták becsülni tanáraikat, arra szép példát szolgáltatott legközelebb a 
sárospataki ev. ref. egyház, melynek közönsége május 19-én, majdnem egy
hangúlag Búza János fő'gymnasiumi tanárt, egyesületünk választmányának 
is tagját, főgondnokává választotta meg. Hogy mily érdemes tanárt érte ez 
a  kitüntetés, lapunk olvasói előtt nem ismeretlen. Búza János nemcsak a 
protestáns középiskolai tanügynek egyik oszlopa, buzgó barátja ő egyesüle
tünknek is, a magyar középiskolai tanügy culturai egységének előharczosa, 
a ki nem azt nézi, a  mi szétválaszthatna bennünket, hanem  a mi egyesíté
sünkre szolgál.

T a n á r i  i s m e r k e d ő  e s t é l y  D e b re c z e n b e n .  A fiatal debreczeni kör nem 
csekély életrevalóságának adta tanúbizonyságát, midőn a debreczeni kerületi 
tornaverseny alkalm ával tanári ismerkedő estélyt rendezett. A rendezésben 
segítségére jö tt a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület debreczeni választmánya, 
de főkép Debreczen városa, mely az összes vidéki tanárokat a maga ven
dégeiül látta. Az ismerkedő estélyen, mely múlt hó 26-án tartatott meg, 
körülbelül 120-an vettek részt, még pedig nem csupán tanárok, hanem a 
debreczeni iársadalom  előkelőségei is. A vendégeket Simonffy Imre polgár- 
mester, Géresi Kálmán a prot. tanáregyesület elnöke és Dóczi Imre köri 
elnök üdvözölték, a  kiknek részéről első sorban dr. Stöhr kassai gymn. 
igazgató, majd számosán mások válaszoltak. Az estélyen felszólaltak még 
Puky Gyula kir. táblai elnök, mint a versenybíróság elnöke, továbbá Széli 
Farkas kir. táblai tanácselnök, m int a debreczeni Csokonai-kör elnöke, a  ki 
a kassaiaknak azon szép figyelmet köszönte meg, hogy megkoszorúzták a 
Csokonai szobrát. Az ismerkedő estély mindenesetre nagyban hozzájárult 
nemcsak a különböző tanárainak egymással való. hanem a tanároknak egy
úttal más társadalm i rétegekkel való érintkezéséhez és bizonyára a legkelle
mesebb emlékeket hagyta hátra az összes résztvevőkben. r — s - 1.

A t o r n a t a n í t ó k  régi baja méltányos orvoslást nyert. A ministerium 
elkészítette a szabályzatot, mely nemcsak fizetésöket rendezi, hanem szervezi 
állásukat is. E szerint azon tornatanítók, kik önállóan teljes középiskolában 
működnek, a tizedik fizetési osztályba soroztainak 800, 900 és 1000 frt 
fizetéssel és megfelelő lakáspénzzel. A kik pedig más állást töltenek be s 
csak mellékesen tanítják a tornát, minden heti óráért a vidéken -44, a fő
városban 50 frtot kapnak s ugyanennyi já r  majd a rendes tornatanítók óra
többletéért is. Ez a rendezés bizonyára nagy hasznára lesz a középiskolai 
testi nevelés egész ügyének, a melynek érdekében kívánatos is, hogy mentül 
hamarább teljesen végre is hajtassák.

Inczédy-jubilaeum. A tanári állásnak megható szép ünnepe folyt le a 
hét első napján Pécsett. A középiskolának egy jeles veteránját s a hazafias 
tanítás terén annyi érdemet szerzett cistercita rendnek egy köztiszteletben 
álló ta g já t: Inczédy Dénes pécsi gymnasiumi igazgatót halmozták el a 
myilvános elismerésnek sok lelkesítő jelével abból az alkalomból, hogy 
tanári működésnek harm incz éves fordulóját érte el s a királyi kegy a  Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Az egyszerű szerzetes és tanár e 
jubilaeum a olyan széles körök részvételével folyt le s olyan díszes ünnepélylvé 
nőtt, hogy büszkeséggel töltheti el az egész tanárságot, melynek állására 
szintén fény esik belőle. Az ünnepélyben résztvett dr. Klamarik János 
ministeri tanácsos is, ki m int a közoktatási korm ány képviselője meleghangú 
beszédben ünnepelte a jubilánst, mellére tűzvén a királyi kitüntetést is. Majd 
a tanári kar nevében Gyikos Péter tanár beszélt s leleplezte a  jubilánsnak 
ez alkalomra készült olajfestésű arczképét, melyet az ünnepelt azonnal a 
gymnasiumnak ajándékozott. A volt tanítványok nevében Majorossy Imre 
városi főjegyző mondta az üdvözlő beszédet, bejelentvén a jubiláns nevére

l
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tett ösztöndíjat is s átadván a volt tanítványok üdvözlő albumát. Utána a 
volt tanítványok egyike : dr. V á ra d y  Antal fővárosi tanár szavalta el nagy 
hatással alkalmi ódáját, mire a tanuló ifjúság szónoka következett. Végül 
pedig a pécsi áll. főreáliskola tanári kara fejezte ki testvéri érzelmeit élén 
D isc h k a  Győző igazgatóval. Meleghangú üdvözlő iratok érkeztek továbbá 
D u lá n s z k y  Nándor pécsi püspöktől, P écs vá ro sá tó l és a  megjelenésben hiva
talosan akadályozott S p i tk ó  Lajos tankerületi főigazgatótól, meg több ta n í t
ványtól s tanártól az ország különböző részeiből. Egyesületünk részéről 
B e ö th y  Zsolt elnök üdvözölte táviratilag Inczédyt. Az ünnepélyt a gymnasium 
épületében díszebéd követte, mely nemcsak magasröptű toastokban,- hanem 
szívhez szóló mozzanatokban is gazdag volt. A jubiláns In c z é d y  Dénes 
Egerben született 1843-ban s 22 éves korában m ár tanár volt Pécsett, a hol 
ham ar tiszteletet tudott magának szerezni a közönség és meleg ragaszkodást 
a tanítványok részéről.

Millenniumi e m lé k  a  k ö z é p i s k o lá k b a n .  Dr. W la ss ic s  Gyula közoktatási 
minister emberszerető gondolkodásának szép jelét adta, mikor útm utatást 
adott, miként lehetne a millenniumnak maradandó emléket állítani sok 
középiskolában, 186 középiskolánk közül ugyanis ö7-nek nincs még ifjúsági 
segély alapja s a m inister felhívást intézett a főigazgatókhoz és iskolaföntar- 
tókhoz, hogy buzdítsák az iskolákat segélyalapok létesítésére a millennium 
emlékére. Hogy a buzgalom és társadalm i tevékenység e téren mit mívelhet, 
arra elég példa, hogy 129 középiskolánknak összesen másfél millió frtnyi 
segélyalapja van s hogy az ebből folyó 75.00U frtnyi évi jövedelmet a múlt 
évben gyűjtéssel 248,000 frtra sikerült emelni. Ebből sok törekvő szegény 
tanulónak ju to tt segély, ellátás és jutalomdíj.

A l a p t a l a n  a g g o d a lo m  nyilatkozik meg a «Sárospataki Lapok» legutóbbi 
szám ának vezérczikkében. Abból az alkalomból, hogy Debreczenben orsz. ref. 
tanár egylet létesítésén buzognak, panaszosan emlékezik arról, hogy nem 
sikerült megalakítani az egyesült protestáns tanáregyletet s kishitűséget nyil
vánít az iránt is, hogy az orsz. ref. egyesület életképes volna-e. A dolog 
természetéből foly, hogy mi nem lehetünk a dolgok állásáról eléggé tájéko
zottak arra, hogy m egítélhessük: vájjon ennek a kételynek van-e alapja. 
De azt m ár igenis tudjuk, hogy a «Sárospataki Lapok» téves úton jár, ha 
attól tart, hogy a ref. egyesület ügyének árthatna az az örvendetes fölpezs- 
dülés, mely Debreczenben az országos tanáregyesület ügye iránt megnyilat
kozott. Mi ép az ellenkezőt valljuk. Mert debreczeni körünk életerejében épen 
a tanári közszelem újjáéledését látjuk nagy örömmel s mert erős a meggyő
ződésünk, hogy a szűkebb kör specialis ügyeit is csak azok szolgálhatják a 
siker kilátásával és a lelkes törekvés erejével, a  kik buzogni tudnak az egész 
ügyért s a kinek szeme nem szorul annyira a szűkebb korlátok közé, hogy 
az egység kapcsolatát látni s érezni ne tudná. Maga az országos tanáregye
sület is több jelét adta csak legutóbb is, hogy maga szintén igyekszik az 
egészet átölelni s keresi a kapcsolatot a  felekezeti tanársággal, kiknek érdekei 
hidegen nem hagyják őt soha. Hiszen a dolog úgy áll. bogy a felekezeti 
tanárságnak épen úgy m int az állam iakanak s a községieknek lehetnek 
különösebb érdekeik s specialis viszonyaik, melyeket talán legjobban meg
védelmezhetnek s leghívebben szolgálhatnak ők a maguk szükebben összetartó 
körében; de egyes csoportjainknak érdekei külön-külön nem lehetnek egy
másnak ellenesei soha. Megengedhető s talán néha ajánlatos is, hogy külön 
csoportosuljunk egyes specialis munkásságra, de az általánosabb kérdéseknek 
újra együtt kell találniok e rőnke t; s nemcsak a kölcsönös támogatást nem 
szabad egymástól megtagadnunk soha, de nem szabad lemondanunk arról a 
nagy erkölcsi forrásról sem, mely az összeség erejében kínálkozik s melyből 
lelkes buzdulást. kitartást is meríthetünk. Rá szorulnánk erre még akkor is, 
ha külön-külön nagyobb testületeket képeznénk s nem volnánk együttesen is 
csak harmadfélezernél kevesebben. Azt hiszszük, e gondolatok nemcsak
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bizalmat, hanem megnyugvást is adhatnak sárospataki collegánknak, a kit 
biztosíthatunk, hogy nekünk soha sem lehet jelszavunk a féltékenység, hanem 
ellenkezőleg a testvéri kézfogás s ez a vezérelv üdvözöltette velünk az orsz. 
ref. tanáregyesület készülődéseit is !

K a s s a i  k a l a u z .  Lapunk egyik közelebbi számához mellékletül lesz 
csatolva M is k o v s z k y  Viktornak tanulm ánya, mely. avatott tollal ismerteti 
Kassa városának történelmi és műemlékeit, s általában a megtekintésre kínál
kozó nevezetességeket. A dolgozat tudvalevőleg a választm ány fölkérésére 
készült s tájékoztató kalauzul van szánva a közgyűlésre utazó tagoknak.

K ére lem . Tanároknak, tanítóknak s tanhatóságoknak elkerülhetetlenül 
szükséges egy megbízható tanügyi catalogus. Ilyen s e nemben egyetlen az 
általam szerkesztett «Paedagogiai zsebnaptár», melynek a X. évi folyama 
augusztus 1-én jelenik meg. Hogy a naptár adatai minél megbízhatóbbak 
legyenek, tisztelettel kérem az összes gymnasiumok, reáliskolák, tanító és 
tanítóképezdék, felsőbb leányiskolák, felső nép- és ipariskolák, továbbá a 
középkereskedelmi iskolák és kereskedelmi akadémiák igen tisztelt igazgatóit, 
szíveskedjenek az izgatásuk alatt álló intézet tanító-személyzetének névsorát 
velem mielőbb közölni. Pozsonyban, 1895-évi május hónap 16-án.

O rbók M ó r , tanár.
T a r t a l o m  : A középiskolai tanárkérdésről. Dr. B a lo g h  Pétertől. — K ö z o k ta tá s 

ü g y .  — V egyesek. — H ird e té s .

A „NEW-YORK “
É L E T B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Alapíttatott 1845-b en , tisztán  kölcsönösségen  alapszik , m inden  
utánfizetési kötelezettség k izárásával. Miután részvényesei nincsenek, 
az összes tőke és nyerem ények a b iztosítottak tulajdonát képezik.

K iv o n a t  a z  1894. évi z á r s z á m a d á s b ó l :
Aktívák összege ................................................................................k. 810,058.854
Évi b e v é t e l ........................................................................................... » 182,416.567
1894-ben a biztosítottaknak k i f iz e t te t e t t ........................................ » 78,325.015
1894-ben kötött új üzletek ö s s z e g e ...................................................» 993,006.870
F ö l ö s l e g ................................................................................................. » 101,246.536

N incs  m á s ik  k ö lc s ö n ö s  b i z t o s í t ó - t á r s a s á g  a  v i iágon ,  m ely  ily ó r i á s i  
fö lö s leg  f ö l ö t t  r e n d e lk e z n é k .  F e n n á l l á s a  ó t a  a  N ew -Y o rk  b i z t o s í t o t t j a i n a k  k i
f i z e t e t t  986,981.113 k o r o n á t .  —  A N ew -Y o rk  a  m ü v e i t  v i lág  ö s s z e s  o r s z á g a i b a n  
b ír  f iókka l .

Referencziák Magyarországon:
A m agyar á ltalános hitelbank. A m agyar kereskedelm i bank.

Közelebbi felvilágosításokat ad

A „NEW-YORK44
életbiztosító-társaság magyarorszagi igazgatósága

Budapest, VII., Erzsébet-körút 9—11. New-York palota.

HORNYANSZKJY VIKTOR KÖNYVNYO.V.-AJ k.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körűt 9—11. Alexander Bernát V. kér. állami föreáliskola.

SOK AZ ÍRÁSBELI DOLGOZAT.

Közlönyünk XXV. évfolyamának kiienczedik számában „Néhány 
szó az írásbeli dolgozatokról“ czím alatt közzétett czikkében Éberling 
József ismerteti röviden Kollbrunner Ulriknek, a „Schweizerische 
Lehrerzeitung“-ban megjelent „Ueber das Mass der schriftlichen 
Arbeiten in der Secondarschule“ czímü értekezését, melynek írója 
bizonyítani igyekszik a sok írásnak úgy a testre, mint a lélekre való 
káros hatását a tanulónál, a sok írásbeli dolgozat javításának lélek - 
ölő voltát a tanárnál és végre a tanárnak, a javításokban végzett 
nehéz munkája eredménytelenségét a tanulóra nézve. Éberling vonat
koztatván Kollbrunner nyilatkozatait a mi viszonyainkra, úgy találja, 
hogy nálunk e tekintetben kevesebb ok lehet ugyan a panaszra, mint 
Kollbrunner hazájában, az írásbeli dolgozatok nagy száma mellett 
azonban az utasításokban a corrigálásra előírt mód kivihetetlen. És 
mivel magát az előírt módot helyesnek találja, a bajon az írásbeli 
dolgozatok számának kevesbítésével vél segíthetni.

Kár, hogy Éberlingnek velősen megírt czikke nem tétetett 
minden egyes tanárkörben megbeszélés tárgyává, mert ezzel annyi 
idő óta, úgy hiszem, már szerit ejthettük volna a tanulók szellemi 
képzésénél az Írásbeli dolgozatok leghelyesebb alkalmazásának. E sorok 
írásának czélja ennélfogva nem lehet egyéb, mint a felhozott tárgyra 
vonatkozó némely észrevételeknek elmondásával kibővíteni az idézett 
czikkben megírt dolgokat, hogy a figyelmet, ha lehetséges, a themára 
ráterelvén, a sok idővesztegetésnek végre-valahára elejét vegyük.

írásbeli dolgozataikat felváltva otthon és az iskolában írják a 
tanulók. A felsőbb osztályokban némely tárgyakból csupán házi dolgo
zatokat készítenek. Iskolai feladataikat a tanár felügyelete mellett 
végzik; azért csak kivételesen esik meg, hogy közülük egyik-másik 
a szomszédjáéról írja azokat le; de már a házi dolgozatokat a hanya
gabbak az alsó osztályokból, instructorukkal készíttetik el, vagy a 
kinek nincs házi tanítója, szorgalmasabb osztálytársai dolgozatait másolja

49Orsz. K özépiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII.
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le. E zt m egakadályozni nem m indig és nem m inden esetben sikerül. 
Az iskolai dolgozatokkal való egybevetés, mely legczélszerübbnek lá t
szik a rra  nézve, hogy a visszaélésnek elejét vegyük, ritk án  vezet a 
k íván t sik e rre . Az in s tru c to r ugyanis okulván a ra jtak ap ás követ
kezm ényein, a következő alkalom m al m ár néhány h ibá t e jt a dolgo
zatban  ; azon tanu ló  pedig, k i m ásoktó l szok ta  le írn i írásbeli fe ladatát, 
hogy övének ta r ta ssák , egy kis vá lto z ta tá st eszközöl m ásolása a lk a l
m ával az eredetin .

Az utóbbi e ljárásnál még nyom ára lehet jö n n i a visszaélésnek, 
h a  m agyar nyelvi dolgozatról van szó, de m ár a ném et, franczia vagy 
latin  dolgozatoknál, m elyek az alsó osztályokban legtöbbször fordítá  
sokból á llanak , csak  elvétve sikerü l a  biztos íté le tnek  m eghozatala. 
K ülönösen pedig sok nehézségbe ü tközik  az ellenőrzés a m athem atikai 
fe ladatoknál, m elyeknek kidolgozásában az egyezőség kívánatos. A zután 
meg tudvalevőleg, a  házi do lgozatokat, fö ltételezvén, hogy azok elkészí
tésé re  egy ó ránál több idejük van a tanu lóknak , rendszerin t s ik e rü l
tebbeknek  k íván juk  az isko laiaknái, ennélfogva az u tóbb iakkal való 
összehasonlítás m indig különös k ö rü ltek in té s t igényel. F igyelem re m éltó 
továbbá az a körülm ény, hogy a  gyengébbnek ism ert tanu ló  is egyszer- 
m ásszor sa já t m unkálkodása á rán  a szokottnál valam ivel jobb dolgo
za to t ír, és ha ilyenkor lego tt gyanúba keveredik , kedvét veszti a 
baladás ir á n t;  és v iszont az, ki m ások do lgozatait m u ta tván  be sa já tja i 
gyanánt, ha ki k isik lik  te ttén ek  fölfedezése alól, egészen elszokik az 
önálló m unkálkodástó l.

Nem ritk a  je lenség az alsó osztályú tanu lóknál am a jelenség 
sem, hogy egyiknek-m ásiknak házi írásbeli dolgozata gyarlóbb, m int 
az iskolai és külső alak  tek in te tében  is kevésbbé kielégítő. O kát ennek 
keresh e tjü k  sok m indenben, de főképen a tanu ló  kevés szabad id e jé 
ben, k inek  o tthon  nem csak fe ladata it kell elvégeznie, hanem  já tszan ia  
is szükséges, m it a kevésbbé lelk iism eretes tanu ló  úgy é r el, hogy 
házi írásbeli dolgozatainak  m egírását e lham arkodva végzi. A nnak pedig, 
k it kötelességérzete folytonosan sarkal a m unkára, äz o tthon  végzendő 
sok teendő je  m iatt üdü lésre  egyáltalán  ideje nem m arad .

De lássuk  szám okban, hogy az írásbeli dolgozatok elkészítése 
m ennyi időbe kerü l.

A reá lisko la  vagy a gym nasium  egyik osztályában, nevezetesen 
a harm adikban , havonk in t 8  nyelvi és 2 m athem atikai dolgozatot 
kell az ezen osztályba já ró k n ak  elkészíteniük. A reálisko lai harm a
dik  osztálybeliek  a tíz dolgozatból ö tö t az isko lában  írnak  meg, 
ö tö t pedig o tthon  készítenek el. Leszám ítva teh á t a  vasárnapokat és 
ünnepeket, m ajd m inden m ásodik napra  esik egy-egy írásbeli feladat. 
M ivel a  jú n iu s nagyobb részét a vizsgálatok tö ltik  be, a tíz hónapra 
terjedő  tanévből az írásbeli dolgozatok írá sá ra  k ilenezet véve fel, az 
egész tanév  a la tt a harm adik  osztályban m egírandó feladatok szám a 
kilenczven. E nnek  felét o tthon  ír já k  m eg ; miből kifolyólag, ha
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fonto lóra  veszszük, hogy ezen szorosan vett írásbeli feladataikon  kívül 
még más egyéb írn i vagy ra jzo ln i valójuk is van, m int például a 
fordításokban előkerülő  szóknak beírása saját szó táraikba, az isko lá
ban k é sz íte tt geom etriai ra jza ik n ak  o tthon  te ljesítendő  „k ihúzása", 
hébe-hóba egy-egy térképnek  m egrajzolása, nem lehet csodálkoznunk 
a fe le tt, hogy a tan u lóknak  2 0 — 30  százaléka röv id látó , vagy egyéb
kén t b e teg ; sem azon, hogy közülök sokan oly rosszul írnak , hogy 
alig  lehet írá su k a t olvasni.

De nem csak a  harm ad ik  osztálybeliek vannak ily nagyon meg
terhelve , m ert az első, m ásodik és neg)ed ik  osztályokban szintén sok 
a középiskolák tan ítá sa  tervében  elő írt dolgozat. Így a  gymnasium 
első és második osztályában havonk in t 8 — 8, a reálisko la  ugyanezen 
o -ztályai m indegyikében 6, a negyedik osztályban pedig m indkét 
középiskolánál úgy, m int a  harm adikban  10. É s ezen osztályokban 
is já ru ln a k  még más írásbeli m unkák a  szám okban k iír t  dolgozatokhoz,

A felsőbb osztálybeliek  valam ivel kevesebb dolgozatot írnak , 
m in t az alsóbb osztályok tanuló i. Az Y— V III. osztályban 5 és 7 
közö tt vá ltakozik  szám a a havonk in t fe ladatn i szokott írásbeli dolgo
za toknak , m elyeknek nagyobb része az V. és Y I. osztályban házi, a 
V II. és V III. osztályban pedig m ind az. Hogy a szóban forgó osztá
lyokban o tthon  ír ják  a tanu lók  írásbeli fe ladata ikat, eléggé indokolt
nak lá tszik  a dolgozatok terjedelm esebb  vo ltában, de azé rt nem ártana , 
ha belőlük néhányat az iskolában írnának  meg, m ert ezáltal m integy 
előkészítte tnének  az érettség i Írásbeli dolgozataikhoz, m elyeket segéd
eszközök felhasználása nélkül, a ta n á r  felügyelete a la tt kell meg- 
készíteniök. De meg a felsőbb osztályokban szintén m egeshetik , hogy 
a gyengébb tanuló  mások segítségével készíti el írásbeli fe ladata it, 
m it a ta n á r kellőképen  azé rt sem bír e llenőrizni, m ert iskolai dolgo
za toka t az ily tan u ló k  nem  írván , a  fogalm azásban való gyak o rlo tt
ságukról, k ivált, ha a m egelőző években nem  tan íto tta  őket, te ljesen  
alapos íté le te t m egalkotni nem képes.

A havonkint írandó mennyiségtani dolgozatok számát a gymnasiumi 
utasítás az alsóbb osztályokban kettőre, a felsőbbekben egyre teszi; 
a reáliskolák számára kiadott tantervben pedig havonkint egy házi 
dolgozat van előirányozva. A legtöbb iskolánál azonban évek óta 
bevett szokásként, melytől eltérni nem szabad, egy dolgozat helyett 
valamennyi osztályban kettőt íratDak, noha egy is untig elég volna, 
a  mennyiben a mennyiségtani előadásokon úgyis minden órán saját 
füzeteikben folytonosan dolgoznak ki számtani feladatokat a tanulók. A 
mi pedig a térképek rajzoltatását illeti, ezt csak az pártolhatja, kinek 
nem igen volt alkalma a 1 0 —14 éves gyermekek által készített tér 
képeket megszemlélni. Az ilyen térképek megrajzolása sok időt rabol 
el és mivel az eredetihez jóformán semmiben sem hasonlítanak, sok 
kárral járnak.

Az alsóbb osztályokban teh á t a m ár annyiszor hangoz ta to tt
49*



«68

tú lte rhe lés  csökkentése végett is czélszeríi lenne a házi írásbeli dol
gozatoknak és m inden m ás ilynem ű m unkának  m egszüntetése. E zen 
osztályokban elég lenne havonk in t egy-egy iskolai írásbeli dolgozat, 
m elyeknek tá rg y á t a kisebb időközökben végzendő tananyag  valam e
lyik sarkala tosabb  p o n tja  k ép ezh e tn é ; esetleg , a  hol lehet, d ióhéjban 
összefoglalása az egymás u tán  tárgyalandó  részeknek . A felsőbb osz
tá lyokban  pedig a m ondo tt okok m ia tt az e lő írt dolgozatok közül 
néhányat az isko lában  kellene íra tn i.

Az írásbeli dolgozatok szám ának leszállításával te ljesen  a ta n 
tervben  elő írt helyes m ódon végezhetné a ta n á r  a co rrigá lásokat és 
nem csak azon h ib ák a t beszélhetné meg az osztályokban, melyek úgy
szólván közösek, hanem  az egyes tan u ló k a t kü lön-kü lön  felv ilágosít
h a tn á  tévedéseikről. E z t m ost csak o tt  teheti, hol 20 -n á l alig van 
több egy osztályban, de a hol 5 0 — 60 a létszám , mivel az a láhúzo tt 
h ibáknak  a fűzetekben való k ijav ítta tá sa  m agában véve is sok időt 
von el más teendők tő l, a tévedések m ivoltáról alig szólhat a  ta n á r  
és elegendő u tas ítá so k a t sem ad h a t a hely telen  k ité te lek n ek  jövőben 
való e lkerü lése  czéljából. E z  az oka annak, hogy ugyanazon h ibák 
ú jra  meg ú jra  e lőkerü lnek  az írásbeli dolgozatokban.

Hogy a  ta n á r  m ennyire el van csigázva az írásbeli fe ladatok 
jav ításáva l, az t a  következő szám olás eléggé m egvilágosítja. M ivel a  
nyelvek tan ítá sa  az alsóbb osztályokban lehető leg  egy kézbe kerü l, 
elég eset van a rra , hogy egy ta n á r  h e ti 17 órával k é t osztályban, 
pl. a  reá lisko la  II I . osztályában tan ítja  a m agyart, ném ete t és a  
francz iá t, a IY .-ben  a m agyart és a n ém e te t; s így ha  m indkét 
osztályban a  létszám ot csak 4 0 — 4 0 -re  teszszük, havonk in t 4 8 0  füzetet 
ke ll a  tan á rn ak  jav ítan ia , egy év a la tt  pedig 4 3 2 0 -a t . E bből követ
kezőleg, ha egy-egy dolgozat á tnézésére  nem többet, csak 6 p e rc z e t 
szám ítunk, úgy egy év a la t t  4 3 2  órai m unkát igényel a k é t o sztály
ból m egnevezett nyelvi dolgozatokkal való foglalkozás. E zen ó rákkal 
pedig többnyire  a  nyugalom nak re n d e lt é jszaká t kell m egrövidíteni, 
m ert nappal a folytonosan szükséges önképzés, a  családi és társadalm i 
teendők  veszik igénybe a tan á rn ak  szabad idejét.

A középiskolákban m anapság meglevő tú lte rh e lte té srő l lép ten - 
nyomon beszélnek a szülők és cz ikkeke t írn ak  a tanügy  b a rá ta i. 
Á ltalános szokásként a  ta n á r t tesz ik  meg bűnbaknak , és csak ritk án  
ak ad  olyan érdeklődő, k i a ta n á r  szem élyiségén kívül eső okokban  
keresi fo rrásá t a  ba joknak .

Hogy sok a tan u ln i való az iskolában, az tag ad h a ta tlan , de ezen 
a  tan á rn ak  m ódjában van, ső t kötelességében áll könnyíten i, m it e lé r 
az á lta l, hogy a tanu lók  korához és értelm i fe jle ttségéhez m érten  
tá rgya lja  az egyes időközökre a  tan tá rgya ibó l e lő irányzott tananyago t. 
A  tú lte rh e lés  legfőbb o ká t te h á t igazán k á r  a tanu ln i valókban 
keresn i, m ivel az isko lában , de főképen az o tthon  végzendő írásbeli 
m unkák  sokasága kedvetlen íti el az ifjúságot, s bén ítja  meg te s tb en
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és lélekben. A tan á rn ak  szorosan ragaszkodnia  kell a középiskolai 
tan ítás  tervében  e lő írt dolgozatok szám ához, m ert rossz h írbe jö n , 
ha  ezt nem  teszi, bárm ily  buzgó tan ító  legyen is különben. Egész 
időközökre pontosan  ki kell je lö ln i a napoka t, m elyekre írásbeli dol
gozat esik, és ezt be kell ta r ta n i ak k o r is, ha az Írásbeli do lgozatok
nak szin tén  előre m egnevezett them áival az osztálynak  nagyobb része 
esetleg  még nincsen egészen tisz tában .

S okat adunk m a a fo rm ára, keveset a  lényegre.
(Székesfehérvár.) K o r o n c e y  I m r e .

SOK HIVATOTT, KEVÉS VÁLASZTOTT.
— Egy kis ignorálás. —

H a valaki figyelemmel k isé rte  azokat a m inket érdeklő  tanügyi 
te rvezgetéseket, m elyeket a rég ibb  és ú jabb időben nap iren d re  tűz tek , 
okvete tlenü l föl k e lle tt e lő tte  tű n n ie , hogy az ezek érdekében  össze
h ív o tt szűkebb és tágabb körű  en q ué te -ek ra  egyetlen egy vidéki ta n 
férfiút sem h ittak  meg.

E z ignorálás, az ignorálás pedig tudvalevőleg hallgatagon, de 
nagyon érzékenyen sért.

M indig és m indenben csak a fővárosi tan áro k  vélem ényét kérd e
zik meg, úgy, hogy a  középiskolai kérdésekben  ta r to t t  é rtekez le teknek  
egész sú lypontja  B udapestre  esik. M in tha a vidéken csupa tanácsta lan  
id ió ták  m űködnének. A m eghívott tan férfiak  nagy részé t pedig b u d a 
p e s t i  e g y e te m i  ta n á r o k  teszik  k i, a  kik vagy nagyon régen, vagy 
egyáltalában nem  foglalkoztak  középiskolai ok ta tássa l. L egalább m o s t  
nem ü lnek  középiskolai k a th ed rán  és nem  tu d ják  a  ta p a s z ta la tb ó l ,  
hogy hol szorít a csizm a és m it észlelünk m i ,  k ik  n aponk in t végre
hajtó i vagyunk tan te rvnek  és u tasításoknak .

A tan terv rev isio  enqué te -jé ra  nem  régiben  m eghívott tanférfiak  
is m ind budapestiek  vo ltak ; tag ja i és nem  tag ja i a  közokt. tanácsnak . 
„V id ék i“ egy se volt köztük.

A rró l, hogy a közokt. tanácsnak  nincs egyetlen tag ja  sem a 
vidéki közép iskolai tan áro k  közül: nem  is szólok.

Mi ennek az o ka?
Igen egyszerű rá  a válasz : a fővárosiak m indig kéznél vannak, 

csak izenni kell nek ik , a v idék ieket pedig be kellene előbb hívni, 
azonfelül ú tikö ltséget, napi d íja t adn i nekik  és o tthon  suppleálni is őket.

H a  kom olyan aka rn ák  ha llan i és ism ern i valam ely vidéki igaz
gató  vagy tan á r vélem ényét az épen szóban forgó ügyről, ez akadá
lyokat m ind el lehetne  h á rítan i azzal, hogy k íván ják  be az ille tők  
vélem ényét í r á s b a n .  így nem lehetne ugyan reflectáln i a tanácskozás 
folyamán fölm erülő nézetek re , de legalább e lő ttük  fekszik és felolvas
ható néhány vidéki szakem ber vélem énye is.
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D e be is h íhatók  a vidékiek az élőszóbeli tanácskozásra , liisz:
1. a fővárosiakat is előre kell é rtesíten i a tanácskozás nap járó l 

és tárgyáról.
2. H a annak  a néhány em bernek meg kellene is té r íten i az 

ú tikö ltséget (a mi kü lönben  az állam nak  tanügyi zsebéből közlekedés- 
ügyi zsebébe megy á t)  és megfelelő nap i d íja t adn i, ta lán  deficzitbe 
rohanna  e m iatt az állam ? A k incsár úgyis soka t m eg takarít ra jtu n k , 
pl. legutóbb is a budgetben m egszavazott, de ja n u á r  1 -jé tő l k i nem 
u ta lványozott fizetésjavítási „kevesb le t“ -tel.

3. Az pedig, hogy az ille tőket —  távollé tük  a la tt  —  suppleálni 
ke ll: oly m ellékes kicsiség, mely szót sem érdem el. A középiskolai 
tan á ro k  m egszokták a d íjta lan  suppleálásokat.

E  szerin t nincs sem mi elfogadható ok a v idék ily feltűnő és 
következetes ignorálására .

A vidéken működő igazgatók- és tan á ro k n ak  az a kívánsága 
tehát, hogy ők is tek in tessenek  a  fővárosiakkal egyenrangú „m inisteri 
ta n á c s a d ó k é n a k  —  azt hiszem  ép oly jogos és term észetes, m in t a 
mily egyrangú a diplom ájuk.

Nem mondom éri, hogy az ország legtávolabb pon tja iró l h íjának  
meg egyeseket az enquétek re , de anny it m indenesetre  m éltányosan 
k ív ánha tnánk , hogy egy igazgató t vagy egy szak tan á rt kérdezzenek 
meg m inden tankerü le tbő l.

Az effélének kizárólag  a fővárosiak részére  való m onopolizálása 
rossz v ért szü l; hiszen ezzel ism ét csak ú jabb k o rlá to t em elnek a 
,,v idék i“ és a „fővárosi“ tan á ro k  közt és koriczot adnak  annak  a 
ferde, de tényleg  lappangó felfogásnak, m in tha köz tük  s z e l le m ile g  is  
különbség lenne.

A budapesti tan á ro k  e g y  r é s z e  a vidéken érdem esült és m ár 
bölcseségfogakkal hosszabb szolgálat u tán  k e rü lt fel a  közpon tba : mi 
ingűorá lt „v idék iek“ sem estünk  te h á t egészen a fejünk lágyára, m ert 
azzal, ha valak it közü lünk  e se tle g  B udapestre  helyeznek át, a k ineve
zési decretum m al —  az t hiszem  —  a bölcsek kövét nem expediá lják  
a szám ára! E g y  v id é k i  ta n á r .

TÁJÉKOZTATÓ
a  k ö zé p isko la i ta n á rk é rd é s  ez., k ö zg y ű lé s i előadásom hoz.

A -középiskolai tanárság eddig folyton csak panaszkodott és kért. Nem 
ezt kell tennünk.

Avval senkit rá  nem bírunk valahiely hathatósabb cselekvésre a 
magyar tanárság érdekében, ha folyton csak azt hangoztatjuk, hogy ilyen 
meg olyan szegények vagyunk, így meg úgy szenvedünk, adjatok nekünk 
kenyeret. Koldulásnak veszik és szép szerével leráznak a nyakukról..

Ha azt akarjuk, hogy a  magyar tanárságért igazán tegyenek valamit, 
akkor ne a  m a g u n k  érdekét állítsuk eló'térbe, hanem a  k ö zé p isko la i o k ta tá s  
érdekét. Nemcsak az igazabb, gyümölcsözó'bb és magasabb álláspont ez,
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hanem ránk is kedvezőbb. Különben is a mi érdekünk egyúttal a középiskolai 
oktatásnak, sőt még tovább a magyar nemzeti közművelődésnek is érdeke. 
Ne magunknak, a mi személyünknek kérjünk, hanem a középiskolai oktatás
ügynek. Ez legyen álláspontunk.

Nem ravaszkodó átjátszása ez a kérdésnek egy idegen, ránk kedvezőbb, 
de tán kevésbbé igaz álláspontra. Ellenkezőleg, ez a helyesebb, az igazabb 
álláspont. Mert a magyar tanárságnak csak annyiban van joga helyzete 
javítását kérni, a  mennyiben azt a  közoktatás érdeke kívánja. A minthogy 
általában mindenki csak annyi díjat kívánhat munkájáért, a mennyit munkája 
ér, munkája érdeke megenged, sőt megkövetel.

Ha meg tudjuk győzni a közvéleményt, hogy a mi munkánk többet ér, 
mint a  mennyire jelenleg becsülik, akkor joggal várhatjuk helyzetünk javu
lását. Ha nem tudjuk meggyőzni: akkor vagy a közvélemény nem elég érett 
rá, hogy bennünket megértsen, ez esetben várnunk kell egy jobb jövőre, de 
egyúttal munkálnunk r a j ta ; vagy mi magunk sem látjuk át egész nagyságá
ban feladatunkat, akkor nem érdemiünk jobb so rso t; vagy végre helytelenül 
túlbecsüljük munkakörünket, ez esetben nincs jogunk panaszkodni. Ha tehát 
azt akarjuk, hogy emeljék Magyarországon a középiskolai tanári állást, a  
kö zvé lem én y t k e ll  m e g g y ő zn ü n k  minden rendelkezésünkre álló eszközzel ügyünk 
igazságáról. Csak a mennyiben erre képesek vagyunk, annyiban várhatjuk 
helyzetünk javulását.

A másik szempont az előbbiből következik. Ha csakugyan a magyar 
középiskolai oktatás érdekei lebegnek szemünk előtt, akkor nem szabad a 
tanárság csak egyik vagy másik osztályának érdekét képviselnünk, hanem 
teljes őszinteséggel és határozottsággal kell fölkarolnunk a z  egész m a g y a r  
ta n á rsá g  ü g y é t, tehát a községi, felekezeti tanárok ügyét is. A középiskolai 
oktatás oly általános nemzeti fontosságú ügy, a melyet minden magyar 
tanár egyaránt szolgál. Kell tehát, hogy mindegyik érdeke egyaránt föl- 
karoltassék.

Végre szükséges, hogy ne csak érveink legyenek megdönthetetlenek, 
banem fö llé p ésü n k  is olyan komoly és impozáns, a milyen az önérzetes és 
saját igazáért lelkesülő férfiú föllépése szokott lenni. Vitatkozzunk egymás közt, 
de ne ingadozzunk és ne különködjünk nyilvános föllépésünkben. Imponáljon 
m ár számbeli nagyságunk, imponáljon határozott föllépésünk, főleg pedig 
higgadt modorunk és hangunk. Ne idegenkedjünk, ne bizalmatlankodjunk 
egymás iránt, mikor nincs rá  kellő okunk. Egyesült e rőve l! Ez legyen a 
jelszónk.

Mindent összevéve, legyünk világos tudatában, hogy a  k a ssa i k ö zg y ű 
lésen egy  ú ja b b  a c tió t k e z d ü n k  a  m a g y a r  ta n á rsá g  érdekében. Kezdjük ez 
actiót megfontolva, de folytassuk majd teljes határozottsággal. Ragadjon meg 
minden magyar tanár minden alkalmat, hogy „^fe jezze  hozzájárulását a 
közgyűlés határozataihoz. Reméljük, olyanok leszhek e határozatok, hogy 
nem lesz nehéz hozzájok járulni. E hozzájárulás nagyban emeli mífjd a 
közgyűlés és ennek határozatait végrehajtó tanáregyesületi választmány vágy 
bizottság eljárásának nyomatékát.

Hogy vitánk minél tartalm asabb legyen, hogy kiki előre is összeválo
gathassa és megalkothassa é rv e it: előre közlöm azokat a tételeket, melyek 
közgyűlési előadásom tárgyát fogják tenni. E tételeket a ministeriumhoz 
terjesztendő memorandum alakjában szándékozom kifejteni. Új ministerünk 
van, telve jóakarattal, fölruházva a meggyőződését érvényesíteni tudó egyéni
ség teljes hatalmával. Azonkívül a középiskolai tanárság is új, most már 
tisztán látható helyzetben, új fejlődési stadium előtt áll. Mindez szinte köte
lességünkké teszi, hogy elmondjuk véleményünket. Hiszen, ha elég magas és 
objectiv álláspontra helyezkedünk, ki ismerheti és ki ítélheti meg jobban a 
középiskolai oktatás és tanárság állapotát, mint maga a középiskolai tanár-
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ság? Kell, hogy szavunknak súlya legyen, csak ne foszszuk meg mi magunk 
súlyától.

Tételeim a következők :
I. A középiskolai tanár m unkájának legfőbb fontosságát a nemzet 

inteligentiájának nevelése adja meg.
II. A középiskolai tanárság fogyatkozásai.
1. Nem a tanárképzés hiányaiból erednek a  m agyar tanárság leg

súlyosabb fogyatkozásai, hanem socialis okokból. (L. a Közlöny XXVIII. 645. 1.)
2. Socialis bajaink egyik következménye a  t a n á r h iá n y ; ennek romboló

hatása.
3. Socialis bajaink másik következménye a z  a  so c ia lis  d isq u a liß c a tio ,  

melyben a m. tanárság az alacsonyabb osztályokból való származás folytán 
szenved.

III. A magyar tanárságot első sorban socialiter kell emelni, csakis így 
lehet megszüntetni legsúlyosabb fogyatkozásait.

1. A külföldi tanárság helyzete a mienkhez viszonyítva.
2. Concret javaslatok a m. tanárság socialis emelésére : a) a jelenlegi 

fizetési törvény kedvező végrehajtása ; b) a helybeli előléptetés, a pótlékok 
emelése; c) fővárosi pótlék; d) az igazgatói és főigazgatói állás emelése; 
é) a felekezeti és községi tanárság helyzete, állami beavatkozás; /’) a tanár
ság erkölcsi emelése.

(Szolnok.) B a lo g h  Péter.

ISKOLA-ORVOST MINDEN KÖZÉPISKOLÁNAK.

Teljesen felesleges volna az iskola-orvosok hasznosságáról értekezni, 
mert ezen intézmény aránylag rövid fennállása óta gyakorlatilag, teljesen 
bevált. De nem felesleges szóvá tenni azt a kérdést, miért van oly kevés 
középiskolának iskola-orvosa ?

Tekintve az iskola-orvosnak az iskola közegészségét hathatósan elő
mozdító befolyását, tekintve, hogy m ár nem egyszer hangoztatták — s nem 
minden jogosultság nélkül — azt, hogy az iskola közvetítője sok ragályos 
betegségnek, nagyon kívánatos, sőt talán szükséges volna, hogy ne csak egyes, 
hanem  minden középiskolának legyen meg a maga iskola-orvosa.

A közoktatási ministerium 1887-ben alkalmazta az első iskola-orvoso
kat, és adta ki szám ukra a részletes u tasítást; a lefolyt 7—8 év után 
184 nyilvános középiskolánk közül azonban csak 29-ben tanították az 
egészségtant, a m int ez a vallás- és közoktatási ministeriumnak az ország- 
gyűlés elé terjesztett XXIII. jelentése 63. lapján olvasható. Minthogy pedig 
az egészségtant nálunk az iskola-orvosok tanítják, feltehető, hogy közép
iskoláinkban mindeddig csak ugyanennyi iskola-orvos van alkalmazásban, 
jele annak, hogy az intézmény nagy haszna daczára nem terjed kellőleg. 
Csak a fővárosban, Kolozsvártt és még egy-két vidéki nagyobb városban 
vannak iskola-orvosok, m ásutt teljesen hiányzanak.

Az intézetnek, melyen működöm, egy szerencsés véletlen folytán két 
éven át volt kitűnő iskola-orvosa: dr. Terray Lajos személyében, a ki való
ban szivén hordta az ifjúság közegészségét és engem ez irányban hathatósan 
támogatott, úgy, hogy midőn elment, hiányát erősen kellett éreznünk. A mi 
iskola-orvosunk véletlenül azon fiatal orvosi gárdához tartozott, a mely 
akkor tanult Budapesten, mikor az iskola-orvosi cursusok m ár léteztek ; és 
még azok közül a  kevesek közül egy, a kik ezt a  cursust tényleg hallgatták 
és a kiket a sors egy oly városba juttatott, a hol középiskola van és a hol 
iskola-orvosi és egészségtani külön diplomáját értékesíthették.

Évente elég számosán hallgatják Budapesten és Kolozsvárott az iskola- 
orvosi és egészségtani cursust és többnyire ugyanannyian megszerzik a külön
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diplomát is ; de hány ju t közülök oly városba, a  hol középiskola is van ? 
Ezek száma, a mint alább ki lesz mutatva, elenyészően csekély, mert sokan 
közülök járási orvosok lesznek, faluba, vagy mezővárosba kerülnek, a hol 
középiskola n in c s ; és a hol külön diplomájukat nem használhatják. Olyan 
orvos pedig, a ki iskola-orvosi qualiíicatio nélkül m ár letelepedett egy közép
iskolával bíró városban, a ki vagy hatósági, vagy kincstári, vagy gyári, vagy 
vasúti orvos, általában véve már nem megy a cursusra ; először azért nem, 
mert hivatalától három hónapon át lávol nem m arad h a t; másodszor azért 
nem, mert clienteljét oly hosszú időre m ásra bízni nem akarja; harm adszor 
azért nem, mert a cursus költsége és a reá fordítandó fáradság nem áll 
arányban azon előnynyel, melyet az iskola-orvosi hivatal nyújt.

Utána néztem a vallás- és közoktatási ministerium több évi jelen
téseiben, hány orvos tette m ár le az iskola-orvosi vizsgálatot és azt talál
tam , hogy 1885/8S-ban. a midőn első ízben nyílt a tanfolyam mind a két 
egyetemen

Budapesten képesíttetett 28. Kolozsvárit 17 orvostudor
18S6/87. 2> » 20. » 13 9

1887/88. » * 13, b 1 »
1888/89. » 14, » 2 *
1889/90. » » 23, » 1 »
1890/91. » 15, » 5 9

1891/92. » » 18, > e »
1892/93. » 19, > 12 »
1893/94. » > 24,
Összesen Budapesten képesíltetett 174, Kolozsvárit Ы  orvostudor.
Van tehát összesen 231 képesített iskola-orvosunk, a 184 nyilvános 

középiskolának tehát nemcsak bőven jut, hanem még 47-el több is van.

Ellenben tényleg alkalmazva volt :
1887/»8-ban 9 iskola-orvos 176 tanulóval
1888/ö9-ben 17 » 9 297 9

1889/90-ben 17 » » 404 9

1890/91-ben 20 » » 504 9

1891/92-ben 27 » » 644 9

1892/93-ban 31 9 » 691 »
1893/94-ben 29 » 9 630 »

Látjuk ebből, hogy a 231 képesített iskola-orvosból 1893/94-ben csak 
29 működött tényleg. Hol lappang a többi 202  képesített iskola-orvos ?

A kolozsvári egyetemről szóló jelentés megmondja, hogy az ott képe
sítettek közül 1891/92-ben 18 telepedett le Kolozsvárit, 28 pedig a vidéken ; 
hogy a budapestiek közül hány m aradt a fővárosban, nincs benn a jelentésben. 
A kolozsvári jelentésből kitetszik, hogy a jelentkezők nagy száma orvos
szigorló, kik közül sokan elm aradnak, nem vizsgáznak stb., hogy a vidéki 
(régibb) orvosok közt az intézmény iránti érdeket felébreszteni nem sikerült. 
Kolozsvárit 1893/94-ben a csekély részvétel miatt nem volt tanfolyam, ott 
ezután csak minden második évben lesz. Budapesten ellenben a jelentkezet
tek mind orvostudorok voltak, és többnyire valam ennyi résztvevő nyerte meg 
a  képesítő oklevelet. A budapesti tanfolyam évenként 800 frt költséget 
okozott; a kolozsvári tanfolyam költsége nincs megemlítve.

A  kép esíte tt és a  tén y leg  a lk a lm a z o tt  isko la -o rvo so k  szem b etű n ő  n a g y  
a rá n y ta la n s á g a  m u ta t ja , h o g y  a z  isko la -o rvo so k  in té zm é n y e  v a la m i czé lszerii 
re fo rm ra  szo ru l. Az oktató egyetemi tanárok és a tanuló orvosok fáradsága, 
valam int a tanfolyam ra fordított költség a  középiskolák túlnyomó nagy 
részére nézve kárba veszett.

A követett rendszer mellett a  képesített iskola-orvosok száma folyton
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szaporodni fog, a  nélkül hogy a  középiskolák az iskola-orvosi intézmény 
áldását élvezhetnék.

A kérdés az, hogyan lehetne a bajon ideiglenesen segíteni ?
Arra ne számítsunk, hogy a vidéki megtelepedett orvosok felmenjenek 

Budapestre egy Я hónapig tartó új cu rsu st. hallgatni, ezt a fent kifejtett 
okokból nem tehetik.

Azt, hogy a képesítést nyert fiatal iskola-orvosokat oly rendes fizetéssel 
alkalmazzuk a középiskolákhoz, a mely mellett egy kis praxissal megélhet
nének — bár ez volna a legjobb expediens — a nagy költségek m iatt nem 
remélhetjük.

így tehát addig, míg e kérdésben gyökeres orvoslás nem történik, 
ideiglenes intézkedésre volna szükség és véleményem szerint felhivandók 
volnának azon középiskolák tanári testületéi, a hol jelenleg még nincsenek 
iskola-orvosok, hogy a városukban letelepedett orvosok közül azt terjeszszék 
fel ideiglenes kinevezésre, kit ők ez állás betöltésére hajlandónak és leg
alkalmasabbnak tartanak. Ezen ideiglenes iskola-orvos mintegy helytartója 
volna azon képesített iskola-orvosnak, a  ki később netán letelepülne a 
városban, vagy annak, ki a városi orvosok közül a nehézségek daczára talán 
mégis megszerzi magának utólag az iskola- orvosi képesítést.

Ezen eljárással ham ar ju tna minden középiskola iskola-orvoshoz és 
egészségtani tanárhoz, és meg volna óva a kép esíte tt iskola-orvosok elő
joga is.

(Körmöczbánya.) S c h rö d e r  K á r o ly .

I S M E R T E T É S E K .

Albrecht János: Német Olvasókönyv, az olvasmányok alapján készült 
fordítási gyakorlatokkal, Gymnasiumok V—VIII. osztálya számára. Az Eggen- 
berger-féle könyvkei', kiadása. I. rész: Budapest. 1892. 8°. 172 1., á ra  1 frt. 
II. rész: Budapest, 1899. 8°. 192 1., á ra  1 frt. III. rész: Budapest, 1894. 8°. 
HOi 1., á ra  1 frt 60 kr.

Egyetlen pont, a  mi új e könyvekben, a mi tehát ajánlatossá tehetné 
e könyvek használatát s a  mit a  szerkesztő (nem szerző  !) mint methodikai- 
lag czélszerűt szükségesnek vélt fölvenni könyvébe: az olvasmányok alapján 
készült magyarból németre fordítandó gyakorlatok, melyekkel — úgy látszik
— nélkülözhetőkké akarta tenni Endrei és Schack magyar szövegeit De ez 
az egy újítása sem szerencsés! Az ő fordítási gyakorlatai, t. i, igazán csak 
külső technikai eszközei a német nyelvismeret szerezhetésének, igazán csak 
arra valók, hogy gépiesen, azaz pusztán csak fordíttassanak. E gyakorlatok 
alapján a növendék szellemi látóköre semmivel sem tágul, de nem is tágul
hat, mert ismeretnyujtó vagy gazdagító elem alig van bennök, rendszerint 
nem lévén egyebek, mint a m ár tárgyalt német olvasmányok szabad fel
dolgozásai m agyar nyelven.

Gondosan, lehet m o ndan i: a  leggondosabban kidolgozott rész az első, 
mely m ár régebben engedélyeztetett a kért iskolai használatra. Olvasmányai
— javarészt az Utasítások értelm ében: történelmiek — jól meg vannak 
válogatva és tanulságosak; a hozzájuk tartozó magyarázó jegyzetek pedig, 
bár rendszertelenek, szintén jó szolgálatot végezhetnek alkalmilag. A Cid- 
románczokból annyit közöl a szerkesztő e részben — és helyesen — hogy 
azok külön megszerzését teljesen feleslegessé teszi. A magam részéről azon
ban nem tennék ily különbséget az olvasmányok közt: 1. Jeles forrásokéból 
merítettek), é r tsd : a régi classikus prózaírókból vett szemelvények és 2. 
Modern írók (műveiből választottak). E felosztás zavarra adhat okot, 
m intha a modern müvek nem lehetnének «jelesek», azaz classikusok — és
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csak kellő felvilágosítás után érthető meg a tanuló részéről. A könyvel ki
egészíti a  közölt olvasmányokból merített, H2 kidolgozandó iskolai tételt 
tartalm azó «Feladatok tára», a melynek a könyv barátai jó hasznát vehetik. 
A kötet á ra  magasabb, mint a milyent az engedélyezésre vonatkozó minis- 
téri Szabályzat megenged ; elég volna érte 80, legfeljebb 85 kr. Az olvasó
könyveknek, hogy a mostaniaknál didaktikailag hasznavehetőbbek s így 
becsesebbek, de meg egyúttal olcsóbbak is legyenek, az én meggyőződésem 
szerint, lehetőleg több osztály olvasni valóját kellene magukban foglalniok. 
Csak ki kell hagyni belőlük mindazt, a mi tisztán csak papírfogyasztás, a mi 
tehát csak abból a czélból vétetik föl a könyvekbe, hogy kikerüljön a külön 
kötet és tisztán csak arra kellene szorítkoznunk, hogy olvasókönyveinkben 
csak az igazán ismeretnyujtó, többé-kevésbbé állandóan szükségelt és való
ban classikus szemelvények foglaljanak helyet: és nyomban elő fognának 
állani az elejétől végig hasznavehető és olcsóbb tankönyvek 1 De — kérdez
hetné olyik — hová vesz akkor az előadó tanár szabad választása a tárgya
landó olvasmányokat illetőleg? V álasz: jobb, ha kevesebb olvasmányt kap, 
de aztán kifogástalant, melyet mind el kell és lehet végezni, mintha három
szor annyit, de olyat adunk a  kezébe, hogy aztán nincs köszönet a szabad 
választásban, mert ha paedagogiai érzékét követi, elvégre is csak rászorul a 
néhány classikus állandó olvasmány kiszemelgetésére, Hiszen, ki nem érezte 
volna még közülünk, kik a német nyelv tanításával foglalkozunk, hogy a 
felsőbb osztályokban rendelkezésünkre álló heti 2, legfeljebb 3 óra mellett, 
kivált ha a magyarból németre való fordításban, meg a nyelvtani ism ere
tekben is gyakoroltatjuk a tanulókat, mily nevetségesen kevés olvasmányt 
végezhetünk? Mire való akkor osztályonkint a könyv túltömése oly olvas
mányokkal. melyeket az országban talán egy professor sem tárgyaltat ? 
Természetes, hogy az ajánlott összevonás közben lehetőleg óvakodnunk 
kell a másik szélsőségtől is : a túlságos rövidítéstől, tömörítéstől, mert akkor 
viszont menthetetlenül belesodródunk a  , mi által sem javasolt csonkítás 
örvényébe, a hová Albrecht úr is jutott. Ó t. i, könyveiben tudatosan mellőz 
minden (rhetorikai, poétikai stb.) elméletet, úgy látszik, pusztán csak. 
olvasókönyveket akart nyújtani. De akkor kénytelen az esetleg Albrecht 
könyveit használó «gymnasiumi» német nyelvi tanár — ha az Utasítások 
abbeli kívánalmának eleget akar te n n i: hogy a német stilistikai. rhetorikai és 
poétikai tanítás a magyar elméleti ismeretek alapján történjék — vagy 
maga lefordítani németre a magyar elméleteket, legalább in nuclio, hogy a 
tanuló az Utasítás-megkívánta «német tudományos elnevezéseket» elsajátít
hassa. vagy pedig a tanulókkal lefordíttatrji. Mind a két eljárás meddő idő
vesztegetés. a  mely egy kellőleg szerkesztett tankönyvben elkerülhető és 
okvetetlenül el is kerültetik. De más tekintetben is csonkítást követett el 
Albrecht túlságos rövidre vonásával, mert könyveiből nem domborodnak ki, 
még az Utasítások által szorosra mért keretekben sem, a német classikusok ; 
ezeket szándékosan-e vagy akaratlanul, de tényleg megrövidítette. Ezzel 
szemben a kellőleg összefoglaló, több osztálynak nélkülözhetetlenül szükséges 
olvasmányi anyagát felölelő könyv nemcsak — mint már említém — didak
tikailag becsesebb, hanem aránytalanul olcsóbb is lehet. Becsesebb, mert 
benne a több (rendesen 4) év alatt elvégzendő, vagy műfajilag, vagy irodalom- 
történelileg kapcsolatos anyag a maga egészében mindig kéznél van. Olcsóbb 
pedig először belbecse miatt A tanuló ugyanis egy ily könyvben nem tele
nyomtatott vastag papiros kötetet, hanem oly taneszközt vásárol, melyből 
minden lapnak mindenkor hasznát veheti és veszi. De olcsóbb tényleg 
másodszor már csak azért is, mert a kiadó nagyobb keresletre számíthatván 
— mivel a könyv több osztálynak van szánva '— annak árát jóval olcsóbbra 
szabhatja. Ugyanez okból jobb papirost és kifogástalan kiállítást is adhat 
kiadványainak. Csak e fontos kérdésnek immár actualis volta bírt rá  e hosszabb, 
de szeretném h in n i: nem egészen szükségtelen kitérésre. Visszatérve m ár 
most megbírálandó könyvünkre, conslatálnom kell még róla, hogy papirosa
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olcsó, de nem rossz, nyomása pedig, nem számítva az itt-ott előforduló 
sajtóhibákat, jó.

A czínrrbeli olvasókönyvek másodika m ár szintén engedélyezett iskolai 
könyv. A szerkesztő (ismét nem szerző!) eljárása itt hasonló az első kötet
ben követett eljáráshoz. A költői részben Utasítás-szerüen balladákat, román- 
czokat közöl, a prózaiban becses szemelvényeket a történeti, szónoki és 
értekező próza remekeiből. A magyarázó jegyzetekben itt más rendszert 
követ szerkesztőnk. A költeményekhez ugyan is: 1. nyelvi és tárgyi, 2. vers- 
mértéki jegyzeteket, 3. taglalást és 4. fordítási gyakorlatot fűz magyarázal- 
képen kellő, lelkiismeretes feldolgozásban. A prózai olvasmányoknál természe
tesen elhagyja a magyarázatok im fönt föltüntetett 2. pontját. Papiros, nyomás, 
mint az I. kötetnél; az á r  azonban megfelelőbb, mert 12 ívért 1 frt bár jó 
á r, mégsem túlságos.

Sem több, sem kevesebb dicséretet, mint a  mennyit az első két rész
ről mondtunk, mondhatunk a befejező s tudtommal engedélyezésre még váró
III. kötetről is. Utasílás-szerűen ismerteti e kötetben is a költői műfajok 
szerint a német költőket és aesthetikai, történeti és philosophiai részekre 
osztva a német tudományos próza legjavát. Persze nem mind 1 Nem hagy
hatom azonban szó nélkül, hogy az Utasítások-kívánta 3 német classikusnak 
a  költői részben ép úgy, mint a prózaiban a többi szemelvényhez viszonyítva 
nagyon szerény számú olvasmány-képviselője van. Igaz, hogy m ár az előbbeni 
kötetekben is szerepeltek egyes szemelvényekkel s így aztán ismétlés ki
kerülése végett épen abból a kötetből m aradtak ki, a  hol leginkább helyükön 
valók lettek volna. Ez is a német nyelvi, népfaji és irodalmi ismeret eddig 
dívó külön kötetek szerinti felaprózásának egyik határozott hátránya. Mert 
vagy a műfaji tárgyalás alkalmából hozza nekünk az olvasókönyv a classi- 
kus szemelvényeket az alsóbb osztályoknak (V„ VI.)* szánt kötetekben s 
akkor kim aradnak az összefoglaló irodalom történeti tárgyalásból (VII., 
Vili. oszt.), vagy pedig megfordítva az összefoglalásra hagyják fenn azokat 
s akkor csorbát ejtenek az alsóbb osztályok szükségletein. E hiányon is 
hivatva van segíteni a több osztálynak egyszerre szóló, feljebb részleteseb
ben ismertetett összefoglaló olvasókönyv. Annak alapján ugyanis m ár a 
műfaji tárgyalás közben végezhetők az egyes szükségelt classikus szemelvé
nyek, de a classikusokról megalkotandó kép kiegészítése, szóval az össze
foglalás is annál könnyebben meg fog törlénhetni a legfelsőbb osztályokban, 
mert az előbbeni osztályokban m ár végzett, de az adott körülmények közt 
ú jra szükégelt olvasmányi anyag mindig kéznél van. Az előttünk fekvő 
könyvekben a felaprózás m iatt (avagy talán másért is?) különben Lessing, 
ez az ifjúságnak elme- és jellemképzés czéljából egyaránt felette ajánlatos 
classikus szenvedett nagy rövidséget, de a többi classikus is megrövidült; 
Klopstock és W ieland pedig nemcsak hogy megrövidültek, de egyáltalában 
nem is kerültek bemutatásra. A költeményekhez és prózai olvasmányokhoz 
tartozó magyarázatoknál nagyjában úgy já r t el a szerkesztő, mint a II. kötet
nél. Pedig az Utasítások értelmében itt m ár akár németül is megadhatta 
volna a szükséges magyarázó felvilágosítást, mert azok szerint tudvalevőleg 
még a gymnasiumban is «a legfelsőbb két osztályban német nyelven folyjon 
a  tanítás». Akkor tehát a  magyarázat szolgálatában álló jegyzetes commen- 
tálás is talán németül szerkeszthető. Az Albrecht könyveinek e III. köteté
ben még egy körülmény — mondhatom : örvendetesen — feltűnő. A fordí
tási gyakorlatok t. i. itt ugyancsak megcsappantak. A míg az előbbeni 
kötetekben minden szemelvény m agyarázatát a fordítási gyakorlat egészítette 
ki, addig itt a szerkesztő 89 szemelvényhez m ár csak 26 fordítási gyakor
latot vélt szükségesnek csatolni. Papiros, nyomás és ár megfelelő.

(Nagyvárad.) Demek Győző dr.

* Itt a felgymnasiumoknak szánt könyvek bírálatában az V. és VI. oszt. 
természetesen az alsóbb osztályok számába mennek.
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E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

Kassai közgyűlésünk teljes program m ját csak jövő számunkban közöl
hetjük, melyet lehetőleg korábban is kiadunk s a melyhez külön füzetként 
lesz mellékelve M is k o v s z k y  Viktor tagtársunknak jelzett érdekes és tanulságos 
tájékoztatója is. Magának a közgyűlésnek sikerét biztosítja az a megtisztelő 
figyelem és lekötelező érdeklődés, melyet Kassának, a magyar cultura e 
nagymultú bástyájának, értelmisége irán ta  tanúsít. A fogadó s rendező nagy
bizottság a főispán elnöklete alatt buzog s a város páratlan vendégszeretete 
v en d é g ek ü l k ív á n ja  te k in te n i  a z  összes k ö zg y ű lé s i ta g o ka t. Hogy pedig az 
elszállásolásról idején gondoskodás történhessék, a  bizottság fölkéri a  meg
jelenendő tagokat, hogy részvételöket e hó  2 0 -ig  tu d a s sá k  dr. О erevich  Emil 
kassai áll. főreáliskola igazgatóval, ki mint a végrehajtó bizottság elnöke, 
szívesen válaszol minden kérdésre és értesítést kér a jelentkezőktől az iránt 
is, hogy egyedül jönnek-e vagy feleségükkel együtt és hogy nem akarnak-e 
esetleg valam i ismerősüknél megszállni. Előzetesen is fölhívjuk a figyelmet 
arra , hogy a programmba fölvett kirándulásokon kívül nagyobb kirándu
lások gyanánt megtehetők B á r t fa ,  a hol akkor a királyné is jelen lesz 
(vasúti költség, Kassáról 1 frt 50), Z b o ró  v á ra , E p e r je s ,  a  vö rö svá g á si op á l
b á n y á k , T á tra -F ü re d  s a  T á tr a  egyéb része i stb. J ú n iu s  2 0 - ik a  u tá n  
m in d e n k i  m e g ka p ja  s zá llá s je g yé t s  a  részle tes p ro g ra m m o t.

VEGYESEK.
Igazgatóknak VII. fizetési osztályba való kinevezése. Vallás- és köz- 

oktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére F a n k o v ic h  Sándor, munkácsi 
állam i főgymnasiumi, dr. L a k y  Mátyás temesvári állami főreáliskolai és 
dr. K u th y  József székesfehérvári állami főreáliskolai igazgatókat jelen állá
sukon a VII. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Polában, 1895 május hó 4-én.

F eren c z  J ó z s e f  s. k. E r .  W la ss ic s  G y u la  s. k .

Rendes tornatanítókká kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister G otland  Ferencz budapesti VII. kér. állami főgymnasiumi, S za f fk a  
Manó budapesti VI. kér. állami reálliskolai, M a g v a ssy  Mihály győri állami 
főreáliskolai, G o ttl  Tivadar pozsonyi állami főreáliskolai és B it tn e r  József 
állami főreáliskolai; — továbbá T o m c sá n y i  Béla budapesti IV. kér. kegyes
rendi, G isser  Gyula nyitrai, M ü lle r  Károly temesvári és S ze ib er lin g  
Mátyás veszprémi kath. főgymnasiumi ideiglenes rendes tornatanítókat a X. 
fizetési osztályba végleges rendes tornatanítókká nevezte ki.

A millennaris Értesítők ügyében félő, hogy nagyon kis mértékben lesz 
meg az egyöntetűség. A hozzánk érkezett kérdezősködésekből, de meg köz
vetlen tapasztalásból is úgy tudjuk, hogy a kérdésben meglehetős zavar 
uralkodik. Az iskolák egy része úgy tudja, hogy az iskola történetét s  
jellemző adatgyűjteményét a jövő 1895/96-iki Értesítőben kell közölni; a 
másik rész igen helyesen már az ideiben köz li; míg a harm adik rész nem 
tudja a kettő közül melyikhez alkalmazkodjék. S annyi bizonyos, hogy ezért 
a tájékozatlanságért nem az iskolákat érheti a gáncs. A központi intézkedés 
nem  volt sem elég szabatos, sem elég pontosan végrehajtva. A dolog úgy
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történt, hogy harm adéve ministeri rendeletet kaptunk, hogy az iskola törté
netét a z  1 8 9 5 /9 6 -iki Értesítőben kell megírni. Mikor ezt kiadták, még nem 
vetettek számot azzal, hogy a kiállítás 1896. m ájusra nyílik meg, ellenben 
az Értesítők két hónappal későbbre készülnek el. Később jött egy másik erre 
vonatkozó rendelet, melyben az évszám 1894195-re volt kijavítva, a nélkül, 
hogy az előbbeni rendelet expressis verbis visszavonatott volna. De úgy 
tudjuk, ezt a  módosító rendeletet nem is kapta meg minden iskola. Végül 
az a nyomtatott Tájékoztató, melyet a kiállítás középiskolai albizottsága 
adott ki, m ár kifejti, hogy miért kívánatos, hogy ez idei s ne a  jövő évi 
Érlesítő közölje a történetet s hogy a dolgozatokat és rajzokat is az idénrol 
kell beküldeni. De ennek a  nyomtatásnak is az volt a fatuma, hogy nem 
került minden tanártestület elé. A legújabb ministeri rendelet pedig csak az 
Értesítők tartalm asságát sürgeti, de évszámot nem említ. Minthogy pedig 
ezekből kifolyólag a zavar megvan s az idő rövidsége miatt a teljes egy
öntetűség már csaknem lehetetlen : csak egyetlen megoldás van. A  m e ly  
is k o la  teh e ti, közö lje  a  tö r tén e te t m ég a z  id e i  É r te s ítő b e n , a hogyan ezt a 
kiállítási bizottság is kívánatosnak jelezte. Ámde azoknak a történeteknek 
korántsem lehet csak múló kiállítási érdekűk; azoknak maradandó s meg
hízható, lehetőleg teljes forrásaivá kell lenniök a magyar középoktatás meg
írandó történetének. Ezért nagy hiba volna a dolgozatot elnagyolni, elsietni. 
Egyes nagyobb múltú iskolák történetének forrás-szerű megírása hosszú 
hónapok fáradságos m unkája ; a hol eddig el nem készült, az idei Értesítő 
szám ára nem is készíthető el jól. Azért az ilyen iskolák csak akkor járnak 
el helyesen, ha a  tö r tén e te t csak  a  jö v ő  év i p ro g ra m m b a n  k ö z lik ,  de e lkészí
t i k  v a la m iv e l előbbre, ú g y ,  h o g y  m ég m á ju s  e lő tt b e kü ld h e tik  a  k iá ll í tá s r a  
k ü lö n le n y o m a tb a n . Utána jártunk s megnyugtathatunk mindenkit, hogy a 
megoldásnak ezt a módját helyeslik az intéző körökben is. A mi m ár most 
az «Értesítő egyéb tartalmasságát» illeti, a mi nézetünk az, hogy ebben még 
teljesen egyöntetűek lehetünk. Még nem késtünk el, hogy a  je lle m ző  a d a to 
k a t  a z  id é n  k ö zö ljü k . A minthogy a  dolgozatokat is ez idénről küldjük a 
kiállításra, tehát ott a középiskolák ez idei állapotát mulatjuk be

A kecskeméti főreáliskola jubileuma. Szép iskolai ünnepély folyt le a 
pünkösdi ünnepek alatt Kecskeméten. Az állami főreáliskola, mely a másik 
két helybeli százados középiskola mellett, újabban nagy virágzásnak indult 
s a délvidéki nem-magyar ajkú ifjúság magyarosításában culturmissiót telje
sít, j ú n iu s  3 -á n  ülte meg fennállása 25  év i fo rd u ló já t. Ez ünnepség össze
esett H a n u s z  István igazgató, a jónevű szakíró tanári működésének 30 évi 
jubileumával. A kettős ünnepség városszerte nagy érdeklődést keltett. Ott volt dr. 
H ó m o n  Ottó tank. kir. főigazgató, ki W la ss ic s  Gyula közoktatásügyi minisler 
meleghangú elismerő levelét hozta, főt. B o g y ó  Pál apát-plébános, a váczi 
püspök képviseletében, a város törvényhatóságának küldöttsége. L e s tá r  Péter 
kir. tanácsos polgármester és F eke te  István h. polgármester vezetése alatt, 
a  helybeli Katona József-kör küldöttsége H o r v á th  Döme nyug. kir. táblai 
tanácselnök vezetése alatt, az ev. ref. jogakadémia dr. K o v á c s  Pál igazgató 
s a kegyesrendiek főgymnasiuma B erger  József igazgató, az ev. ref. gymna
sium K a to n a  Mihály igazgató vezetése alatt s a város többi számottevő 
intézeteinek és egyesületeinek küldöttségei. Az iskolai emlékünnep megható 
jelenetei voltak az ünnepelt igazgató művészi arczképének leleplezése (festette 
Seemanné Vörös Erzsi), a nagyszámban megjelent volt növendékek részéről 
az intézet lobogójára helyezett ezüst koszorú s a jelenlegi tanítványok ezüst 
koszorújának átnyujtása. Délben száz terítékű b a n ke t volt a Beretvás-szállo- 
dában, melyen felolvasták a sokfelől érkezett üdvözlő táviratokat is. Este az 
ifjúság la m p io n o s  seren á d d a l tisztelgett az igazgató lakása előtt. J ú n iu s  4-én  
délután nagyszabású to rn a v e rse n y  volt a  városi műkertben. Az országos 
tornaversenyeken is ismételten kitüntetett kecskeméti diákság szabatos 
evolutiókkal, érdekes versenyekkel és a legújabb tornajátékok bem utatásával
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szerzett újabb elismerést a reáliskolának. Számos fővárosi vendég gratulált 
a  szép eredményhez H o lo sn y a i  Ambrus tornatanárnak. Az ünnepélyt víg és 
népes tánczmulatság fejezte be. Mindkét napon a város közönségének színe- 
java volt jelen. Megjelent a félegyházi gymnasium tanárságának küldöttsége 
is, mely gymnasiumnál kezdte Hanusz István igazgató tanári működését.

Szünidei tanfolyam. A szünidei természettudományi tanfolyamok intéz
ménye, melynek szüksége a tanáregyesület második szakosztályában is ha tá 
rozatképen mondatott ki, valósággá válik. W la ss ic s  Gyula közoktatásügyi 
minister elrendelte, hogy az idén phvsikai tanfolyam rendeztessék, melyen a 
résztvevő középiskolai tanárok megismertetnének a physikai tudomány leg
újabb vivmányaival. Báró E ö tv ö s  Loránd egyetemi tanár vezetése alatt az 
előadásokban részt fognak venni F rö h lic h  Izidor egyetemi, K lu p á th y  Jenő, 
B a r to n ie k  Géza és G ru b er  Nándor középiskolai tanárok, kik készséggel Ígér
ték meg közreműködésüket. A tanfolyam, melyre legföljebb huszonötén vétet
nek fel, augusztus 21-én kezdődik és 3 —4 hétig fog tartan i; az illető taná
roknak, kik részt óhajtanak venni, a ministeriumnál kell jelentkezniök. A 
tanfolyam vezetői, készeknek nyilatkoztak levelezés útján előre is érintkezésbe 
lépni az érdeklődő középiskolai tanárokkal, hogy a tanfolyam szükséglétéiről 
előre tájékozódhassanak és hogy az illetőknek az előtanulm ányokra nézve 
utasítást adhassanak.

Lőcsei áll. föreáliskola épületének évek óta vajúdó ügye, úgy látszik, 
végleges megoldáshoz közeledik. Nem régiben ugyanis Lőcse város egy kül
döttsége járu lt a minister elé azzal a kéréssel, hogy — tekintettel a sok 
oldalról igénybe vett város szűk pénzügyi viszonyaira — elégedjék meg az 
állam  azzal az 50,000 írttal, melylyel a város a reáliskola építéséhez kész 
hozzájárulni. A minister méltányolta is a város kérelmét és legutóbbi 
leiratában tudatta, hogy az új reáliskola építését a jövő év május havában 
kezdik meg a  Salamon-féle telken, melynek megvételét elrendelte.

Tanári pályázat. H ó d m e z ü -V á s á rh e ly tt  az államsegélyes ref. főgymna- 
sium ban két tanszék töltendő be. Egyik tanári állás a görög és latin nyelvre 
s a fizetés 1200 frt (kilátással 1400 és 1600 frtos előléptetésre), 200 frt 
lakbér és öt quinquennium. A fizetés előleges évnegyedes részletekben já r  
ki s a  föntartóság jelölésére a m inister nevez ki. Pályázat van továbbá h ir
detve a torna és ifjúsági játék tanítására is, 800 frt fizetéssel. Határidő 
június 26. — Z ila lio n  .magyar-latin vagy magyar-német tanár kell, de a 
fizetés itt egyelőre csak 1000 frt, 200 frt lakbér és két quinquennium. Határ
idő június 15.

A kolozsvári ref. theologiai facultás, mely a tanárképzést is felöleli, 
jövő tanévvel tudvalevőleg már megkezdi működését. A kormány megengedte, 
hogy az intézet papnövendékei heti tíz óra hallgatása mellett az egyetem 
rendes polgárainak tekintessenek, tudori szigorlatra bocsáttassanak s a végzett 
theologusok két egyetemi év pótlása után tanári viszgálatra állhassanak. A 
facultás tájékoztatója képben is bemutatja a modern új palotát, mely szép 
térre néz s közli, hogy az intézetbe 80 írtért teljes ellátásra vétetnek föl 
ifjak s a szegényekért még az egyetemi tandíjat is az intézet fizeti. S lesznek 
kedvezményes ellátási helyek is. A fölvételért szeptember 5-ig kell folyamodni.

Főigazgatói titkárok. Ez lesz jövőben a czímök a főigazgatói tollnokok- 
nak, — ha a ministerium teljesíti kérelmüket, melyet mind a tizenketten 
aláírtak s a napokban nyújtottak be. A folyamodványban jelzik ugyan, hogy 
meg fogják ismételni kérelmüket a fizetésjavításért is, mert lehetetlennek tartják, 
hogy egy törvény el akarja őket zárni a  lehető előléptetés minden k ilá tásátó l; 
de ezúttal nem kérnek egyebet csak állásuk czímváltoztatását. Érveik : hogy
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a tollnoki czím semmit sem fejez ki s rossz magyar szó is, melyet a főváros 
is kiküszöbölt; hogy e czím, melyet a közértelmezés is kevésre taksál, nem 
felel meg qualificatiójuknak, mert oklevelök vagy legalább is egyetemi 
absolutoriumuk van s nem másolás a teendőjük ; hogy állásuknak megvan a 
bizalmi jellege is, főnökeik gyakran lévén hivatalból távol, hogy legtöbben 
tanférfiak s a  kik jogvégzettek, elsajátították a szükséges tanügyi ism ereteket; 
hogy a  titkári czím megvan más felügyeleti hatóságnál is, sőt még az ipar- 
művészeti múzeumnál i s ; s hogy az utóbbi szintén csak a tizedik fizetési 
osztályban van, mégis titkár a czíme. A kérvényt, melynek kérése elég szerény 
s melynek teljesítése nem is kerül semmibe, dr. P la tz  Bonifácz szegedi fő
igazgató terjesztette föl a ministeriumhoz. Részünkről soha sem voltunk a 
czímkérdések emberei, de annyi szerintünk is bizonyos, hogy a főigazgatói 
intézmény mai szervezetében a tollnoki állást csak titkári intentióval tervez
hették, s hogy az ügynek csak hasznára válnék, ha ez állásokat úgy dotál
nák, hogy a tanár ne csak szükségből s mint átm eneti állást foglalhassa el, 
hanem ott is maradhasson.

H ib a ig a z í t á s .  Közlönyünk múlt heti számába, a  652. lapon, kellemetlen 
sajtóhiba csúszott be. Dr. K la m a r ik  János ministeri tanácsos azt mondta az 
internatus fölött tarto tt enquéten, hogy az igazgató ne bizassék meg iro d a i  
teendőkkel s e helyett tévesen «irodalmi» volt szedve.

Meghívó. A választmány f. évi június hó 10-én, hétfőn d. u. 5 órakor 
rendes ülést tart. Tárgy: I. A közgyűlés programmjának részletes megállapí
tása. 2. Az alapszabály-tervezet revisiója. 3. Folyó ügyek.

Tartalom : Sok az írásbeli dolgozat. K o r o n c z y  Imrétől. — Sok hivatott, kevés 
választott. E g y  v id é k i  ta n á r tó l. — Tájékoztató a középiskolai tanár
kérdés ez. közgyűlési előadásomhoz. B a lo g h  Pétertől. — Iskola-orvost 
minden középiskolának. S c h rö d er  Károlytól. — Ism er te tések . — E g y e s ü 
le ti élet. — Vegyesek. — H ird e té s .

Pályázat tanári állásokra.
0-K anizsa nagyközség polgári fiúiskolájánál két tanári állásra az 

alább fölsorolandó fizetés mellett ezennel pályázatot hirdetünk. Bármelyiknek
1. évi fizetése 2000 korona havi előleges részletekben, 2. természetben való 
lakás vagy 400 korona évi lakbér, 3. hat ötévenkinti az élvezett alapfizetésnek 
10°/0-át képező tehát 200 —200 koronát kitevő korpótlék, mely fizetés, a l a k 
béren kívül, 40 évi működés után 3200 koronáig emelkedhetik. Az egyik 
állásra a latinból, b m ásikra a művészeti tárgyakból — rajz, szépírás, ének, 
— közép- illetőleg polgári iskolára képesített egyének pályázhatnak. Mindkét 
állásra pályázók közöl előnyben részesülnek azok, kik Írásban igazolják, hogy 
a franczia nyelv vagy a zene tanítására is képesek. A megválasztottak szak
tárgyukon kívül a törvényes óraszámban más tárgy tanítására is kötelezhetők. 
A szabályszerűen fölszerelt és bélyegezett kérvények a községi iskolaszékre 
czímezve f. évi június 30. napjáig küldendők be í az állomás pedig szep
tember hó 1-én foglalandó el.

Ó-Kanizsán, 1895. június 3-án.

K a to n a  S á n d o r , M ih á ly  S á n d o r ,
iskolaszéki jegyző. iskolaszéki elnök.

HORNYÄNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VII. kér. Erzsébet-körút 9—11. Alexander Bernát V. kér. állami főreáliskola.

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET

ALAPSZABÁLYAI.
TERVEZET.

I. szakasz.

Az egyesület ezíme, ezéljai és eszközei.
1. A z  eg yesü le t czirne: «O rszágos K özépiskolai T an áreg y esü le t» ;

székhelye Budapest.
2. A z  e g yesü le t c z é l ja : A középiskolai oktatás, nevelés és közigazgatás 

egész körét figyelemmel kisérni. az idevágó kérdésekkel foglalkozni, a hiányok 
orvoslására, javítások életbeléptetésére javaslatokat te n n i;

a középiskolai tanárok erkölcsi érdekeit gondozása tárgyává tenni, 
korszerű szolgálati pragmatica létesítését szorgalmazni, a létesítettnek alkal
mazását figyelemmel kisérni, esetleg javítására tö rekedni; a tanárok tá r
sadalmi helyzetének emelésére közrem űködni; a  középiskolai tanárokban a 
testületi érzést áp o ln i;

a tanárok anyagi helyzetének javításán munkálni, az önsegély elvét 
a tanárság körében érvényesíteni, a meglévő' segélyző alapot növelni, a segély 
körét kiszélesíteni, az ösztöndíjakat szaporítani s mihelyt lehetséges, egy 
egyesületi ház felállításával tanárok fiainak egyetemi tanítását megkönnyíteni.

3. E végből a középiskolai tanárokat helyi és kerületi körökben 
csoportosítja, melyekben az egyesület munkakörébe tartozó kérdéseket meg
vitatnak, míg az egyesület vezetésére és ügyeinek intézésére választm ány és 
igazgatóság szerveztetik.

A d d ig ,  a  m íg  a  k ö rö k ké  szervezés n in c se n  vég reh a jtva , o t t  a  ho l k ö r  
n in c se n , a z  eg yesü le t ta g ja i  m e g m a ra d n a k  a z  egyesü le thez v a ló  e d d ig i  
v is zo n y u k b a n .

Az egyesület továbbá folyóiratot ád ki és a fővárosban hivatalos 
helyiséget tart.

4. A kiadások födözésére az alapítványok kam atai, az évi tagdíjak és 
egyéb bevételek szolgálnak.

Orsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny  XXVIII. 50
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I I .  szakasz.

Az egyesület tagjai.

5. Az egyesület tagjai négyfélék; úgym int: alapítók, tiszteletbeliek, 
rendesek és rendkívüliek.

6 A la p í tó  ta g  az, ki az egyesület részére legalább kétszáz koronát 
fizet be, vagy kétszáz korona névértékű állami vagy oly értékpapírt ad, 
melyet az állam biztosítékul elfogad.

7. T isz te le tb e li ta g u l  az választható, ki az egyesület körül vagy a 
nevelés- és oktatásügy előmozdításában kitűnő érdemeket szerzett.

8. M endes ta g  le h e t:
a) középiskolában (gymnasiumok, reáliskolák) tényleg működő tanár, 

vagy a  ki rendes középiskolai tanár v o lt;
V) továbbá középiskolákra képesített ta n á r ;
c) végül a magyar koronához tartozó országok minden egyetemi-, 

műegyetemi, akadémiai, felsőbb leányiskolái, gazdasági, kereskedelmi, tanító-, 
és tanítóképzőintézeti, középipariskolai, polgáriskolai tanár, illetőleg tanító, 
férfi vagy nő és tanügyi administrationalis tisztviselő.

A fölvételre szükséges, hogy az illető belépési szándékát sajátkezűleg 
aláírt s a választm ányhoz intézett nyilatkozatban kijelenti.

9. M e n d k ív ü li  ta g u l  két egyesületi r. tag ajánlatára oly feddhetlen 
jellemű egyén vétetik föl az egyesületbe, ki a  nélkül, hogy a fentebbi minő
ségek egyikével bírna, a  tanügy iránt érdeklődik.

10. Rendes és rendkívüli taggá csak a választm ány vehet föl. Szó
többséggel határoz.

Tiszteletbeli tagot a közgyűlés választ a  választm ány ajánlatára.
11. A választm ány a tiszteletbeli tagot kétharm ad szótöbbséggel ajánlja 

titkos szavazás útján.
12. A választm ány jogában áll oly tagot, ki állása ellen vét, vagy 

az egyesületet veszélyezteti, a tagok sorából kizárni. A kizárást a választ
m ány csak akkor határozhatja el, ha az összes választmányi tagok két 
harm ada a kizárás mellett szavaz. A szavazás ez esetben titkos. A történt 
kizárásról tudomásvétel végett jelentés teendő a legközelebbi közgyűlésnek.

I I I .  szakasz.

A tagok kötelességei s jogai.

13. A rendes s rendkívüli tag három-három évre kötelezi magát a 
tagságra. A tagdíj évi nyolcz korona. Alapító és tiszteletbeli tag tagdíjat 
nem fizet.

14. A ki tagsága háromévi cyclusának harm adik évében május hó 
végéig kilépését be nem jelenti, újabb három évre tagja az egyesületnek.
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15. A ki a tanári pályáról lelép, az az egyesületből való kilépését is 
bejelentheti. A kilépés a következő egyesületi évre szól.

16. Az egyesületi év július 1-től június 30-ig tart.
17. A tagsági díjat a  helyi kör titkára szedi be és szolgáltatja át az 

egyesület pénztárosának. A begyűjtött összeg egy része, melyei a választmány 
állapít meg, visszatartatik s a helyi s kerületi körök kiadásainak, valamint 
a  vidéki választm ányi tagok úti átalányának fedezésére szolgál.

18. A tagdíj deczember 31-ig fizetendő.
19. A ki évközben vétetik föl, a  tagdíjat az egyesületi év elejétől ta r

tozik fizetni.
20. A ki a tagdíjjal két éven át hátralékban van, attól az egyesület 

választm ánya bírói úton hajthatja be a  hátralékot.
21. A ki egy cycluson keresztül fizetési kötelezettségének eleget nem 

tesz, azt a választm ány törölheti a tagok sorából.
22. Minden tag a  lakóhelyén levő helyi körnek tagja. Ha lakóhelyén 

helyi kör nincsen, szabadon csatlakozhatik bárm ely helyi körhöz.
23. Minden rendes tag szavazó és indítványozó joggal bír, választó 

és választható.
24. A tiszteletbeli és alapító tagnak ugyanazon jogai vannak, mint a 

rendes tagnak.
25. A rendkívüli tagnak a rendes tag minden joga megvan, kivéve, 

hogy nem szavazhat és nem választható.
26. Az egyesület minden tagjának és minden körének az egyesület 

költségén kiadott nyomtatványokból egy-egy példány jár. Ez illetmény kül
dése oly taggal szemben, ki egy évi kötelezettségének eleget nem tett, fel
függeszthető mindaddig, míg m ulasztását nem pótolja.

27. A  k i  a z  egyesü letbő l k i  a k a r  lé p n i , köteles ebbeli szándékát a 
fő t i tk á r  útján a választm ánynak írásban bejelenteni, magától értődvén, hogy 
tagsága csak a 13. és 14. pontban elvállalt kötelezettség teljesítése után 
szűnik meg Halál esetére minden kötelezettség megszűnik.

IV. szakasz.

Az egyesület szervezete.

28. Az egyesület ügyeit intézik :
a) a helyi körök,
b) a kerületi körök,
c) a  választm ány,
d) az igazgatóság,
e) a közgyűlés.
29. H e ly i  k ö r : az egy helyen lakó egyesületi tagok összessége.
30. A helyi kör módot nyújt minden egyesületi tagnak közvetetlenül 

részt venni az egyesület munkásságában.
50*
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31. E czélra a helyi k ö r:
á) felolvasásokat rendez saját tagjai, esetleg a nagy közönség szá

m ára is ;
b) m egvitatja a hozzá utasított kérdéseket;
c) minden az egyesület körébe vágó kérdésben indítványokat terjeszt

het a kerületi kör elé ;
d) véleményeiről, határozatairól, indítványairól tudósítja a kerületi 

kört, melyhez tartozik ;
e) a helyi kör maga választja meg elnökét, titkárát s maga állapítja 

meg ügyrendjét;
f )  a helyi kör titkára szedi be a tagdíjakat s küldi el a 17. §-ban 

említett rész levonása után az egyesület pénztárosának. A levont összeget a 
kerületi kör pénztárosának küldi. A levonás arányát a kerületi kör indít
ványának alapján a választm ány határozza meg. Szükség esetén a választ
mány, ha módjában van, még ezen levont összegen felül is gondoskodik a 
kerületi kör szükségleteinek fedezéséről.

32. A  k e rü le ti  k ö r  a helyi körök nagyobb számából, esetleg egy 
országos középiskolai tankerület helyi köreiből áll.

A kerület am a helyi köre, melynek a többiek közt legtöbb tagja 
van, rendszerint a kerületi kör középpontja. De a kerületi kör, főleg ha több 
nagyobb számú helyi köre van, megállapíthatja, hogy a helyi körök közül 
melyek és mily sorrendben váltják föl egymást a kerületi kör élén. Ha az 
egyesületnek egy helyen legalább negyven tagja van, az ilyen helyi kör 
egymaga is lehet kerületi kör. Kivételes esetekben a választm ány beleegye
zésével kevesebb tagú helyi kör is constituálhatja magát kerületi körnek.

33. A  k e rü le ti  k ö r  czélja a hozzá utalt vagy saját kezdeményezéséből 
fölvetett kérdéseket m egvitatn i; kisebb erős tanügyi centrumok alakításával 
az együvétartozás érzetét eró'sbíteni s a szétszórtan működő tanárok kisebb 
egységekké tömörítésével az egyesületi életet általában éleszteni.

34. A kerületi kör általában közvetítő gyanánt szerepel: egyrészt a 
választmány s közgyűlés, másrészt a helyi körök között.

A kerületi kör autonómiája, hatásának, jogainak s kötelezettségeinek 
köre a következőkben talál részletesebb kifejezést:

a) A kerületi kör ügyeit a  kerületi kör összes gyűlései és tiszti
kara intézik ;

b) a kerületi kör évenkint többször tart összes gyűlést, mely a 
helyi körök tagjaiból áll ;

c) a kerületi kör összes gyűlése megválasztja a  választm ányba kül
dendő tagjait, megvitatja a hozzá küldött, vagy a kerületi kör initiativájából föl
vetett kérdéseket, szótöbbséggel dönt és határozatairól tudósítja a választm ányt;

d) a kerületi kör tisztikara áll elnökből, titkárból és pénztárosból. 
A tisztikar mindig a középponti helyi kör tagjai közül választatik. A tiszti
kart a kerületi kör összes gyűlése minden egyesületi év vége előtt a követ
kező egyesületi évre választja;
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e) a  kerületi körnek külön pénztára van. A pénztáros kezeli a 31. §.
f )  pontja értelmében a tagdíjakból levont összeget. A kerületi kör önálló 
bevételi forrásokról is gondoskodhatik, melyek egészen az ő rendelkezésére 
állanak. A kerületi kör pénztára fedezi a kerületi körnek a választm ányba 
küldött tagjai úti á ta lán y á t; úgyszintén a  helyi körök kiadásait ;

f )  a  kerületi kör minden 20 tagja után egy választmányi tagot vá lasz t;
g )  a  kerületi kör tisztikara végrehajtó orgánum a a kerületi körnek •
h) a kerületi kör maga állapítja meg ügyrendjét;
35. A v á la s z tm á n y  áll a  kerületi körök küldöttjeiből [1. 'M. f)\, továbbá 

am a tagok képviseletére, a kik még nem csoportosultak körökké (1. 3. §,), 
megfelelő számú (húsz tag után egy) tagokból, kiket a közgyűlés v á lasz t; 
végre az egyesület tisztikarából. A választm ány tagjai három évi cyclus 
tartam ára választatnak.

36. A választm ány intéző orgánum a az egyesületnek. Székhelye 
Budapest. Jogai és kötelezettségei a következők :

a) Évenkint legalább háromszor tart gyűlést, mely gyűlések napjai az 
év elején állapíttatnak meg. Az utolsó választmányi ülés a közgyűlés helyén 
tartatik, a közgyűlés előtti napon. A gyűlés napirendje legalább két héttel 
előbb a tagokkal közlendő. Esetleges indítványok három héttel a választm ányi 
ülés előtt adandók be az igazgatósághoz s a napirenden külön említendők, 
A vidékről jövő tagok úti átalányát a kerületi kör állapítja meg s fizeti. 
Rendkívüli ülést az igazgatóság a maga initiativájából híhat össze; ha tíz 
választm ányi tag írásban kívánja, kötelessége rendkívüli gyűlést összehíni, 
melynek napirendje nyolcz nappal az ülés előtt a választm ányi tagokkal és 
az összes körökkel közlendő ;

b) gyűlésein a választm ány tudom ást vesz a kerületi körök vélemé
nyeiről, határozatairól s indítványairól, ezeket megvitatja s elintézi. Határo
zatait szótöbbséggel hozza;

c) a  választm ány az initiativa jogával élhet. Kivéve igen sürgős 
eseteket, melyekben a  halasztás káros következéssel járna, oly ügyben nem 
határoz, melyben a kerületi körök még nem nyilatkoztak ;

d ) a kerületi körök képviselői a  szavazásnál nincsenek kötve a kerü
leti körnek, melynek megbizottjai, határozataihoz;

e) minden egyesületi, paedagogiai, didaktikai s tanügy-szervezeti kér
désben, a  melyet a kerületi körök m ár megvitattak, a kerületi körök képviselői 
írásban is (esetleg táviratilag) szavazhatnak ;

f )  minden tisztán személyi kérdésben csak a  jelenlevők döntenek;
g ) a válaszmány állapítja meg a közgyűlés idejét, határozza meg a 

közgyűlés napirendjét, tűz ki kérdéseket megvitatásra, szavaz meg a költség- 
vetés határozott rendeltetésű tételein kívül fölmerülő, száz koronánál nagyobb 
költségeket, gondoskodik a tisztikarban évközben beállott megüresedések 
betöltéséről, küld ki bizottságokat s állapít meg hárm as candidatiót a szük
séges időben minden tisztviselői állásra. E kijelölés alkalmával csak a jelen
levők szavazhatnak.

37. Az igazgatóság ta g ja i: az elnök, két alelnök, (az egyik fővárosi,
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a másik vidéki tag), a  segélyalap elnöke és titkára, főtitkár, szerkesztő, 
pénztáros. A főtitkár és szerkesztő tiszte egyesíthető is. Azonkívül a választ
mány tagjai sorából hárm at küld ki az igazgatóságba igazgatósági tagokul.

38. Az igazgatóság végrehajtja a választm ány határozatait és elő
készíti a választm ányi ülések napirendjét. A legsürgősebb s halasztást épen 
nem tűrő ügyekben az egyesületet képviseli, de utólagosan eljárásáról számot 
ad a választmánynak.

39. Az igazgatóság e czélra rendes üléseket tart. Legalább öt tag 
jelenléte szükséges.

40. Az igazgatóság tagjai három évi cyclus tartam ára választatnak. 
Ha évközben üresedés áll be, az igazgatóság jelentést tesz a választm ánynak, 
mely ideiglenes helyettesítésről s új választás kitűzéséről a legközelebbi 
rendes vagy szükség esetén rendkívüli választm ányi ülésen gondoskodik.

41. Az igazgatóság tagjainak választásában, kivéve a 37. §-ban említett, 
a választm ány által az igazgatóságba kiküldendő három tagot, minden egyesületi 
tag közvetetleniil vesz részt. A választmány hárm as candidatióját megküldi a 
köröknek, a hol kör nincs, az egyes tagoknak. A körök beszedik a szava
zatokat és az eredményt tudatják a választm ánynyal. A hol kör nincsen, a 
tagok egyenesen a választm ánynak küldik be szavazatukat. A választm ány 
összegezi a szavazatokat s a  kinek a legtöbb szavazata van, meg van 
választva. Egyenlő szavazatok esetében a sors dönt. Csak a  kijelölt tagok 
egyikére szavazhatni.

42. A z  e ln ö k  vezeti az egyesületi üléseket és kiutalványozza a választ
mány által megállapított költségeket. Száz koronáig maga utalványozhat. A 
választmány vagy valamely kör felhívására lépéseket tesz egyesek vagy 
valamely középiskola érdekében a hatóságoknál. Képviseli az egyesületet 
egyesek és hatóságok irányában ; évenkint kötelessége az egyesület pénztárát, 
könyvtárát s levéltárát évközben is megvizsgáltatni. Akadályozása esetén 
mindenben az alelnökök egyike helyettesíti.

43. A  fő t i tk á r  kezeli az anyakönyvet, irodaügyet és levéltárt. Ő végzi 
az egyesület adm inistratióját, írja  az ülések jegyzőkönyvét és gondoskodik 
lehetőleg teljes közzétételükről az egyesület folyóiratában. A fontosabb iro
mányokat az elnökkel együtt, a  kevésbbé fontosakat maga állítja ki ; a ren
des közgyűlésen összefoglaló jelentést tesz az egyesület, illetőleg a körök 
működéséről.

44. A  szerkesz tő  az egyesület folyóiratát a választm ány ellenőrzése 
mellett szerkeszti és felelős a  választm ánynak.

A főtitkár és szerkesztő évi tiszteletdíjban részesül, a melyet előre a 
közgyűlés állapít meg.

45. A  p é n z tá r n o k  nyilvántartja a tagok és körök számát és e végből 
kiadó- és anyakönyvet vezet. Beszedi a tagdíjakat, kifizeti az elnöktől aláírt 
utalványokat, minden választm ányi ülésen számot ád a pénztár állásáról s 
gondoskodik, hogy az egyesület készpénze a választm ány belátása szerint 
gyümölcsözőleg elhelyeztessék. Az egyesületi év végén átadja az elnöknek 
az évi részletes számadást. Ő kezeli a könyvtárt s gondját viseli az egyesület
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helyiségének, melynek bútorairól leltárt vezet. A pénztárnok évi tisztelet
díjban részesül, a melyet eló're a közgyűlés állapít meg.

46. A tisztviselői állásról való lemondás nem foglalja magában a 
választmányi tagság megszűntét.

47. A választmányi tagok feladata az indítványokat a választmányi 
gyűléseken megvitatni, az elnöktől vett megbízásokban eljárni, és szükség 
esetén az elnök felszólítására ideiglenesen a titkári, könyvtári vagy pénztár
noki teendőket is elvállalni.

48. A választmány csak akkor hozhat oly ügyekben, melyekben sze
mélyes szavazás szükséges, határozatot, ha legalább 10 tagja van jelen. 
A mely ügyekben a tagok írásban is szavazhatnak, csak az a határozat 
érvényes, melynek létrehozásában a választmányi tagok két harmada vett részt.

49. A közgyűlés áll a tagok összességéből. Minden évben egyszer a 
nagy szünidőben tartatik. Minden évben lehetőleg más-más városban, ha 
csak a választmány máskép nem határoz. E kérdésben a választmányi 
tagok írásban is szavazhatnak.

50. A közgyűlés czélja, hogy az ország tanárságában a személyes 
érintkezés útján ápolja a testületi érzést s hogy minden egyes tag közvetet- 
lenül az összességet képviselő közgyűlés útján is részt vehessen az egyesület 
munkásságában.

61. A közgyűlésen az elnök képet ád az egyesület évi működéséről, 
a főtitkár és pénztáros beszámolnak évi működésükről. Mindezek a jelentések 
s beszámolók eszmecsere tárgyai, esetleg a választmányhoz utasíttatnak 
határozathatal végett. A közgyűlés a 35. §. értelmében választja a szükséges 
választmányi tagokat. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítéséről az elnök 
gondoskodik. A közgyűléssel kapcsolatban alkalmi kirándulások rendeztetnek.

52. A közgyűlésen előadások tartatnak, melyeket az egyesület tagjai 
szabadon megvitatnak.

Minden a közgyűlésen tartandó előadás rövid vázlatát különösen az 
elfogadásra ajánlandó tételeket a közgyűlést megezőleg közölni kell az egye
sület folyóiratában.

Indítványok 8 nappal a közgyűlés előtt adandók be az igazgatósághoz.
A közgyűlésen hirdettetnek ki a választások eredményei.
A közgyűlés megtartásához legalább 40 tag jelenléte szükséges.
Az alapszabályok módosítására csak a közgyűlés illetékes. Az alap

szabályok módosítására legalább 100 tag jelenléte szükséges. Az alapszabályok 
módosítására vonatkozó indítványok három hónappal a közgyűlés előtt 
adandók be az igazgatósághoz, a mely ezeket az indítványokat a kerületi 
körökkel és a választmánynyal közli megvitatás végett.
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V. szakasz.

Az egyesület folyóirata.

53. Az egyesület folyóiratot ád ki, melyet külön szerkesztő vagy a fő
titkár szerkeszt. A folyóirat megjelenésének módját a közgyűlés állapítja meg. 
A folyóirat anyagi ügyeit a pénztáros végzi; ő küldi szét a folyóiratot.

54. A folyóiratnak van hivatalos és nem hivatalos része. A hivatalos 
részben közöltetnek az összes egyesületi ügyek, a kerületi körök jelentései, 
melyekben a helyi körök működése is benfoglaltatik, a választmány üléseiről 
szóló tudósítások és minden egyéb irat, melyet az igazgatóság közlés végett 
a szerkesztőnek átad. Az idejekorán beküldött hivatalos közlemények min
den késedelem nélkül közöltetnek. A nem hivatalos részt a szerkesztő saját 
felelőssége mellett szerkeszti. A czikkek díjazásának kulcsát a választmány 
állapítja meg.

TI. szakasz.

Az egyesület pecsétje.
55. Az egyesület pecsétje Minerva mellképe «Országos Középiskolai 

Tanáregyesület 1867» körirattal.



KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK A KERÜLETI TORNAVERSENYEKRE.

Kétségtelen, hogy a tornaversenyek, a Csáky-aerának e becses intéz
ménye, jótékony hatással voltak és vannak a testi nevelés föllendülésére. 
Hatásuk kiterjed nemcsak a diák-elet fölfrissítésére, az iskolák és tanárok 
közti érintkezés megerősítésére, hanem a társadalomra is, melyet a lehető 
legokosabb gondolat volt belevonni a tornaversenyek rendezésébe s így benne 
érdeklődést, majd azt a meggyőződést kelteni, hogy a testi nevelés épen úgy 
nem ér véget a középiskolák befejeztével, mint a szellemi kiképzés.

De bármily elismeréssel legyünk is a tornaversenyek eszméje iránt, 
távolról sem szabad szemet hunynunk a kivitel némely fogyatkozásaira és 
hibáira, melyek könnyen koczkára tehetik az egész intézmény sikerét, mert 
könnyen kiölhetik az iskolákból a lelkesedést, a közönségből a buzgó, az 
áldozni kész érdeklődést. Ezúttal azonban csak a kerületi tornaversenyekre 
szorítkozom kritikai megjegyzéseimmel.

Az a beláthatatlan tömeg, az az ellenőrizhetetlen nagy szám, mely a 
budapesti két országos tornaversenyen összeverődött és a mely a gyakorlatok 
áttekintését, de csak az ifjúság rendben tartását is majdnem lehetetlenné 
tette, arra a belátásra bírta a közoktatási kormányt, hogy az országos ver
senyt decentralizálja kerületiekké. Nagyon helyesen. A kiknek alkalmuk volt 
az országos és kerületi tornaversenyeket végig nézni, határozottan az utób
biak javára döntöttek.

Szerintem a decentralizációnak még nem szabad megállapodni. A 
kerületi tornaversenyeken három-három tankerületi ifjúság volt csoportosítva, 
a minek következtében egyik-másik versenytéren ismét oly nagy számú ifjú 
állott egymás mellett és egymással szemben, hogy sem a versenybíróság nem 
ítélhetett lelkiismeretesen, sem a tanulók nem okulhattak a többiek példáján, 
sem a közönség nem gyönyörködhetett zavartalanul. Egy-egy verseny tehát 
ne terjedjen túl egy tankerület határán, hiszen a ministeri utasítás is tulajdon
kép ilyen méretűnek tervezte a kerületi tornaversenyt, sőt ez utasítás szerint 
még egy tankerület sem szükséges, elég egy vármegye avagy több egymás
hoz közel fekvő város, hogy intézeteik már kerületi tornaversenyt rendez
hessenek.

Attól ne tartsunk, hogy egy-egy tankerületbó'l nem akad annyi részt
vevő, mint a mennyi egy érdekesebb versenyhez szükséges. Addig, míg 
teljesen berendezett játszó- és versenytereink nem lesznek, addig míg az 
időjárás esélyei ellen is nincs biztosítva ifjúság és közönség egyaránt, addig 
nem is kívánatos a résztvevők nagyobb száma, mert a túlságos nagy szám 
a helyett, hogy a tanulságot és a gyönyört fokozná, csak a rendtartást 
nehezíti és a költséget növeli Egy-egy tornaverseny sikerét már 400 tanuló 
is biztosíthatja, ha pedig az 1000 felé közeledik avagy e számot meg is 
haladják, inkább veszélyeztetik. Ezért jó volna, ha a ministerium, a mint 
meghatározta egy-egy intézet részéről a versenyzők minimális számát, kötné 
meg az összes versenyzők maximumát is.

A jelentkezők nagy sokasága annál kevésbbé óhajtandó, mert az így 
fölmerülő sok teendő és sok költség könnyen kimerítheti a vendéglátó köz
pont buzgóságát és áldozni készségét. Ezer tanulónak szállásáról és élelmezé-



690

séről gondoskodni még nagyobb városban is nem csekély feladat, melyet 
gyakrabban bajosan vállal magára egy város és egy közönség is. A hiányos 
ellátás viszont az ifjúság kedvét lohaszthatja le.

Rendszeresítsük tehát a csupán egy-egy tankerületre szorítkozó torna
versenyeket ; több kerületnek az összevonását avagy az egész ország ifjúságá
nak a központosítását hagyjuk nagyobb időközökre, ünnepies alkalmakra, 
akkor is gondoskodjunk jó eleve kitűnő versenytérről, amphiteatrumszerű 
nézőtérről és minden egyéb, a sikert biztosító föltételről.

Sok szavunk volna a tornaversenyek programmjáról is. A tornaverse
nyeket — úgy látszik — eddig úgy tervezték, hogy lehetőleg öleljék föl 
mindazt az anyagot, a mi csak a ministeri utasításban föl van sorolva. Ez 
a helytelen felfogás oly embarras de richessere vezet, hogy nincs oly verseny- 
bíróság, mely lelkiismeretes ítélethozatalra megszerezhetné magának a szük
séges substratumot, nincs oly közönség, mely tiszta gyönyört meríthetne a 
mutatványokból és nincs oly szakember, a ki beható tanulmányt tehetne, a 
ki a látottakat igazán okulására használhatná föl.

Ezért sürgős revisio alá kell venni a kerületi tornaversenyek egész 
tervezetét. Vagy több időt vagy kevesebb mutatványt. Szerintem jobb 
az utóbbi változtatás, mert két egymásutáni napra vájjon ki biztosíthat ked
vező időjárást, ki tarthatja fenn az ifjúságban a verseny kedvet, a közönség
ben az érdeklődést? Meg kell tehát szorítani a kerületi tornaverseny anya
gát, még pedig oly formán, hogy egyik alkalommal inkább a katonai rend
gyakorlatokra, máskor a szertornázásra, ismét máskor a játékokra kellene 
nagyobb súlyt fektetni. Átalában paedagogiai szempontból is szükséges volna 
sorrendet állapítani meg a versenygyakorlatok között, mert pl. a kötélhúzást 
csak nem fogjuk paedagogiailag egyértékűnek tartani a katonai rendgya
korlatokkal vagy valamely szép és nehéz játékkal. A programm még azzal is 
egyszerűsíthető, hogy alsóbb osztályú tanulók semmiféle egyéni versenyre nem 
bocsáttatnak ; hadd tüntessék ők ki magukat az intézeti tornaversenyeken, 
melyeket a kerületi vagy országos tornaversenyek mellett sem szabad soha 
és sehol elhanyagolni.

A reform ilyen értelemben annál szükségesebb és sürgősebb, mert a 
fölösleges anyag miatt már két oldalról is veszély fenyegeti a tornaversenyek
nek még gyönge csemetéjét.

Egyrészt a közönség fog elmaradozni a 4 — 5 óra hosszat tartó torna
versenyektől, mert a sok mutatványt végig nézni nem győzi türelemmel, 
másrészt — s ez nagyobb baj — a tanulók és tanárok kedve fog mindinkább 
megcsappanni a versenybíróságnak meg nem bízható ítéletei miatt. A verseny
bíróság pedig a tornaverseny jelen berendezésekor a legjobb akarattal sem kerül
heti el a kisebb nagyobb, sőt néha az igen súlyos természetű tévedéseket. Mert 
hogyan alkothat magának egységes képet, hogyan szerezhet mélyebb benyo
mást, midőn pl. a szabadgyakorlatoknál egyszerre — mondjuk — 1000 tanulón 
kell végig tekintenie, mikor a katonai rendgyakorlatoknál egy-egy intézet 
alig egy pár perczig áll szeme előtt s a mikor egyátalában nem rendelkezik 
elegendő idővel a felmerülő ellentétes vélemények megvitatására, tisztázására? 
Ilyen körülmények között nagyon találó egy magasrangú versenybírónak a 
debr. kerületi tornaverseny alkalmával odavetett megjegyzése, hogy csak a 
véletlennek tulajdonítható, ha az ítélet igazságosan üt ki. Épen ezért nem 
csoda, ha minden országos vagy kerületi versenyek után özönével támad a 
panasz, még pedig nemcsak a meggondolatlanul és könnyedén ítélő ifjúság 
részéről, hanem a higgadt közönség és az illetékes szakemberek ajkáról is 
Hiszen — a mint a lapokból értesülünk — a nagyváradi jury ítéletét még 
meg is föllebbezik a temesváriak, holott ministeri utasítás értelmében a 
versenybíróságnak — a mi természetes is — nincs föllebbviteli fóruma.

Sok apró visszásságot említhetnénk még föl, a melyeket már az 
iskolai év elején tartott kerületi tornaversenyekről is följegyeztek, de a melyek
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— úgy látszik — a mostaniakra is öröklődtek. Ezeket mellőzve, még csak 
azt kivánom hangsúlyozni, hogy több gondot és több figyelmet kell fordítani 
a versenyben résztvevő ifjúságra. Több gondot a kísérő tanárok részéről a 
kik jártában-keltében, szálló és étkező helyén lehetőleg mindig vele legyenek 
az ifjúsággal. Több figyelmet a verseny rendezőségétől, melynek előbb-utóbb 
be kell látnia, hogy a tornaverseny első sorban a tanuló ifjakért van, tehát 
számukra oly hely jelölendő ki, a honnan végig szemlélhetik és végig élvez
hetik mindazon mutatványokat, melyekben ők maguk nem vesznek részt.

Legjobb volna a nézőtér egyik oldalát egészen az ifjúságnak átengedni, 
a hol minden tanuló akár számozott ülőhelyet is kaphatna; vagy pedig a 
közönség tribünjét kellene oly magasra emelni, hogy előtte végig húzódva, a 
földszinten elférne az ifjúságnak pihenő része.

Mindezen reformok azonban csak úgy valósíthatók, ha a közoktatási 
kormány a tornaversenyekre fennálló utasítást mentői előbb megváltoztatja 
és oly szabályzatot léptet életbe, mely a gyakorlati szükséget jobban kielégítő, 
a legkisebb részletekre is kiterjedő instructiókat foglalja magában.

(Debreczen.) • Kardos Albert.

I S M E R T E T É S E  K.

A brassói m. kir. áll. foreáliskola alapításának és eddigi működésének 
története. Irta Rombauer Emil.

Nagy érdeklődéssel várhatjuk az idei és a jövő évi értesítőket. A közoktatási 
politika szempontjából rendkívül értékes munkák lesznek ezek, mert a hazai 
középiskolák történetét fogják tartalmazni. Értéküket emeli actualitásuk. 
Közoktatásunk fordulóponton áll. Az egész vonalon megindult a mozgalom. 
Hogy a mozgalom üdvös eredményekre vezessen, hogy középiskolai oktatásunk 
jelenét tisztán láthassuk és erőinket helyesebben ítélhessük meg: fölötte 
fontos, hogy közoktatásunk gyermek- és ifjú-korát alaposan ismerjük meg. 
Ép ezért nagyon kívánatos, hogy az értesítőkben a középiskolák történetét 
kiváló gonddal írják meg. Tartsák szem előtt dr. Klamarik J. * helyes 
útmutatását. Ne a helyi apróságokat és kis emberek telteit sorolják föl nagy 
részletességgel ; hanem behatóan foglalkozzanak magával a tanrendszerrel, 
a tanrendszer fejlődésével, a tanítás methodusával s ennek emelkedésével. 
Csak így ismerhetjük meg alaposan nevelésügyünk állapotát és fejlődését és 
így összevetve a jelen tapasztalatait a múlttal, biztos kézzel jelölhetjük meg 
az utat, a melyen előbbre haladhatunk és feladatainkat a legsikeresebben 
oldhatjuk meg.

Mint első fecskét üdvözölhetjük e téren Rombauer Emil művét. Pragma
tikus történet ez a szó legszorosabb értelmében. A magyar culturának egy 
érdekes fejezete. Nem takargatja a hiányokat, nem surran el fölöttük, hanem 
éles megfigyeléssel, a történeti kritika módszerével keresi, kutatja a hiányok 
okát és bátran vonja le belőlük a tanulságot. Alig van olyan égető kérdése a 
magyar középiskolai oktatásnak, melyet a brassói reáliskola történetének 
keretében ne érintene és nem keresve a felsőbb hatóságok kegyét, őszintén, 
a tiszta igazsághoz híven ne bírálna meg. Meleg szeretettel csüng a hazai 
középoktatáson, félti a jelen culturpolitikától; kimutatja e politikának téves 
irányát, megjelöli középiskolai oktatásunk legnagyobb veszedelmét és sürgős 
orvoslást kiván. A történet «zárszavát» pedig bátran mondhatjuk a hazai 
tanárság jajkiáltásának.

* Dr. Klamarik J. : A magyar középiskolák újabb szervezete. Történeti 
bevezetés 2. 1.
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A brassói reáliskola történetét Rombauer XII. fejezetben írta meg. 
A bevezetésben hű képét adja Brassónak és tanintézeteinek, valamint a reál
iskola alapításának. Azután kimutatja, hogy miként és mily elvek alapján 
szerveztetett az intézet tanártestülete, miként helyeztetett el az iskola ideig
lenesen, majd véglegesen, miként történt annak fölszerelése. Majd a tan
intézetet látogató tanulóságra tér át és feltünteti az erre vonatkozó adatokat, 
a tanulók létszámát, tanítási és nevelési munkásságuk eredményét, egyúttal 
az intézet jelen belső és külső állapotának is lehetőleg hű képét adja.

Mindegyik fejezet bővelkedik az érdekesnél-érdekesebb részletekben, 
a melyek egyenkint és összevéve Rombauer széles paedagogiai képzettségéről 
tanúskodnak. Nem ismertethetem mégsem az egyes fejezeteket külön-kiilön 
— habár igen tanulságos volna — mert ez messzire vezetne; hanem ki
emelem középiskolai oktatásunkat leginkább érdeklő részt, azt, a mely a 
tanártestületre és a tanításra vonatkozik. A többi fejezetet csak mellékesen 
érintem.

A  tanártestületről szóló fejezet bevezetésében kifejti nézeteit, mikép 
kell egy tanártestületet összeállítani. Kiindul az egyesből — a brassói reál
iskola helyzetéből — és úgy jut az általánosra. Nézőpontjai ezek: olyan 
tanárokra van szükség, kikre egy egy osztály rokon tárgyait rá lehet bízni. 
Egyrészről azért, hogy egy osztályban lehetőleg kevés tanár tanítson, más
részt pedig, hogy e tanárok lehetőleg több éven át a tanulókkal haladhassa
nak fölfelé. E czélból tanárvizsgálati szabályzatunkat akként kellene módo
sítani, hogy minden modern nyelvészeti tanár a magyar-, német- és franczia- 
nyelvből bírjon képesítéssel. Figyelembe kívánná venni még a helyi viszonyokat 
is. Pl. Brassóban kivánatos, hogy az összes tanárok a román nyelvet gya
korlatilag bírják, mert a román anyanyelvű tanulók mindjárt nagyobb 
számmal keresnék föl a magyar intézetet.

Ezen általános nézőpontok voltak lehetőleg irányadók a brassói reál
iskola tanári karának összeállításánál. Nagy nehezen alakult meg a tanár- 
testület, de mielőtt teljessé lett volna, már megkezdődött a tanári karban 
történő változások által fölbomlása.

E tanárváltozások rohamosan növekednek az 1891/92. tanévvel, a 
melyek végét most már remélni sem lehet. Áthelyezés saját kérelemre 
s áthelyezés a szolgálat érdekében, a tanári állásról való lemondás és a halál 
által való megváltás.

A legérdekesebb ezek között Tamási István helyettes tanár lemondása, 
ki Rombauer szerint nem tartotta önérzetével megegyeztethetó'nek, hogy 
tanári működése ötödik évét is mint helyettes tanár s rendes tanárrá való 
kineveztetésének csupa reményével kezdje meg.

A változások egész légióját sorolja most föl Rombauer e rövid idő
közben és keserű hangon így panaszkodik : «A tanügy munkása, a ki tudja, 
mily fáradságos a tanári kar egyöntetű összműködését elérni, s mily lénye
ges kelléke ez az iskola áldásos működésének, méltányolhatja csak, mennyire 
nehezítik az ily rázkódtatások az iskola sikeres működését. Valóban alig 
volna valami fontosabb, mint a tanártestületek állandósítására találni módot, 
természetesen nem erőszakosat, melyet a tanárok amúgy is kevés előmenetelt 
nyújtó pályájukban korlátozásnak éreznének, de olyat, mely az iskola érde
kével egyidejűleg a tanárok érdekét is szolgálná. Fájdalom, ez csak pénz
áldozat árán volna lehetséges s a tanárok javadalmazásának bárminemű 
gyarapítása hosszú idő során nem remélhető'».

E fejezet legtanulságosabb része az a táblázatos kimutatás, mely a 
brassói állami főreáliskolánál kiírt tanári pályázatok legfőbb eredményeit 
tartalmazza

E számadatok nemcsak az iskolára nézve tanulságosak, de igen érde
kes világítást vetnek hazai középiskola-ügyünk helyzetére, nevezetesen a 
mindinkább fokozódó s már-már kétségbeejtő méreteket öltő tanárhiányra.
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A pályázat folytán jelentkező tanárok száma 1890 óta állandóan és 
minden tantárgynál rohamosan csökken.

A  franczia nyelvi tanszékre hirdetett, pályázat utóbb kétszer meddő 
volt, a magyar-német nyelvi tanszékre pályázók száma 1886-ban még 16, 
egy és két évvel később még 5 és 6, de 1892-ben már csak egy és az 
1894-kí pályázat teljesen meddő. A történelem-földrajzi tanszékre 1886-ban 
még 26 (huszonhat) pályázó jelentkezik, 1892-ben már csak kettő.

De egy más érdekes általános tanulságot is nyújt e táblázat. Kitűnik 
abból ugyanis, hogy a pályázók legnagyobb számát az áthelyeztetésöket 
óhajtó rendes tanárok alkotják. Ennek okát Rombauer abban keresi, hogy 
a tanárok nagy része meghasonlásbán élvén sorsával, a szolgálati hely válto
zása által remél állapotán javíthatni, innen amoda, amonnan emide folya
modnak. Ezek után másodhelyet foglalnak el a helyettes tanárok, harmad
helyet a polgári iskolánál működő középiskolai képesítéssel bíró tanárok, kik 
azonban az utóbbi években már-már eltűntek és megszűntek, bár nagy
számmal, legalább e táblázat tanúsága szerint soha nem is lehettek.

Lesújtó adatok ezek ! Igaza van Rombauernek, hogy nagyon komoly 
baj tünetével állunk itt szemben, mely nemzeti culturánk jövő fejlődését 
fenyegeti. A középiskola érdeke, sőt joggal mondhatjuk a nemzet érdeke 
— mert a jó iskola nemzeti létérdek — azt kívánná, hogy üresedés esetén 
sok pályázó közül a legjobbat lehessen választani, de ma a válogatás ideje 
elmúlt s örvendeni kell, ha a pályázat csak valamennyire alkalmazható 
jelöltet hoz!

*

A  tanításról szóló fejezetben behatóan foglalkozik a tanítást előmoz
dító és gátló körülményekkel. Dicsérőleg szól a tantervröl és utasításokról, 
főleg azért, mert a tanterv mint egész concentrikus ; de nem huny szemet a 
tanterv hibái előtt sem és kimondja, hogy a részletekben bizony van kívánni 
való. Felemlíti a vegytan tantervének szervetlenségét. Nem tudja megérteni, 
miért jut a botanikának csak heti két óra, a zoológiának és mineralogiának 
ellenben három-három.

De a jó tantervnél sokkal fontosabb még annak megvalósítása a tanár 
által. Tanárképzésünk legnagyobb hiányául rójja föl, hogy a didactica tudomá
nyára semmi gondot sem fordít. A  kezdő tanárt kellene az igazgatónak elméleti 
és gyakorlati úton bevezetni egy tudományos didactieai módszerbe, hogy a 
tanárok egy intézeten bellii egy didactieai módszert alkalmazzanak. A régi 
tanárokkal hiába tartunk módszeres értekezleteket, hiába küldjük hospitálni. 
el nem tér a maga alkotta (!) módszertől. Az igazgatói tiszt legszebb és 
legfontosabb munkatere rendszerint parlagon marad, mert hiányzik az alap, 
melyre építhetne, föltéve, hogy maga tényleg bírna is azon gyakorlati és 
elméleti ismeretekkel, melyek őt magát erre képesítenék. Az állandó tan
menetnek alig tud valami gyakorlati jelentőséget tulajdonítani.

A tankönyvek ellen fel-felhangzó kifogásokkal és vádakkal szemben 
kijelenti, hogy tankönyvirodalmunk az utóbbi 10 év alatt örvendetes 
emelkedést mutat, de elismeri, hogy vannak általános természetű hibáik. 
Ezek egyike, hogy kevés kivétellel túlságos a terjedelmük s hogy nyelvezetük 
nem elég egyszerű és nem elég világos. A  bajokat főként az alsó négy osztály 
tanárai érzik A  tankönyvet nem lehet elvégezni, feldolgozásáról pedig szó 
sem lehet.

Az eredményes tanításnak egyik lényeges föltétele a tantárgyak jó 
felosztása. Szerző kitűzi a helyes elvet, melyet a tantárgy felosztásnál követni 
kell. Ámde a mai középiskolának modern betegsége az örökös tanárcsere és 
hiány, másrészt tanárképzésünk merev szakrendszere az egész felosztási 
tervet illuzoriussá teszi.

A tantárgy felosztás mellett nem lényegtelen tényező maga az óra
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beosztás sem. Brassón a déleló'ti tanítás dívik, melynek addig csak jó ered
ményét tapasztalta a szerző.

Végül még néhány megjegyzést tesz egyes tantárgyak tanításáról. A 
magyar nyelvi tanításnál főczélul tűzik ki : alapos nyelvtani ismeret s lehe
tőleg bó' irodalmi ismeret. Az eredményt teljesen kielégítőnek tartja. Míg 
azonban a magyar házi dolgozatok a felsőbb osztályokban többnyire sike
rültek ; addig az érettségi dolgozatok általában alatta maradnak a várakozá
soknak. Az idegen nyelvek tanításánál minden módon arra törekszenek, hogy 
lehetőleg gyorsan sajátítsák el a tanulók a nyelv gyakorlati ismeretét. Á 
tanár a tanórákon, mihelyt teheti, azon nyelven beszél, melyet tanít. Az 
elért eredményre vonatkozólag hivatkozik egyik tanulójukra, ki a párisi 
«Ecole nationale des ponts et chaussées»-re ment és fényesen tette le franczia 
nyelven a fölvételi vizsgálatot.

Az összes természettudományi szakoknak tanításánál oda törekszenek, 
hogy a tanulók a tárgyakra vonatkozó ismereteket sem könyv, sem a tanár 
szavaiból, de saját tapasztalatukból, a maguk állal látottakból merítsék. A 
mathematíkai tárgyaknál főként a mechanikus, gondolkodás nélküli munka 
ellen küzdenek.

A vallástanítás mizériáit is felemlíti szerző. A tanulmányi végered
mény 1885—1893-ig a következő: sikerrel vizsgázott az összes tanulók 
75.27°/o> ellenben 24.7.3°/,, egy vagy több tárgyból nyert elégtelen osztályzatot.

*

A  berendezés- s felszerelésnél elvül tűzte ki szerző, csak szükségest s csak 
a legjobbat. Érdekes, hogy a falakon szögbeverés helyett faléczeket alkalmaz. 
A tanulók ruha fogasait a folyosókon helyezi el. Hygieniai szempontból 
megbecsülhetetlen intézkedés. Tényleg — szerző szerint — tantermei leve
gője több órai tanítás után is egészen jó s tanulóik egészségi állapota az 
uralkodó járvány alkalmával is kedvező volt. E fejezetben bemutatja az 
összes szertárakat.

A tanár és ifjúsági könyvtár 2/s részét Bombauer Emil ig. könyv
adományai képezik ! Nagyon tanulságos a házi olvasmányok összeállítása a
IV. osztálytól kezdve.

A mit szerző a nevelésről mond, valóban minden tanári szobában ki 
kellene függeszteni. A nevelésnél a fősúlyt nem az Írott fegyelmi szabályzatra 
s az azáltal előírt büntetések alkalmazására; hanem a jó szokásoknak a 
tanulók között való meghonosítására helyezték.

A segélyezés rovata alatt felpanaszolja, hogy évek során át folya
modtak jeles, szegény tanulók eredménytelenül. Úgy látszik, általános baja ez 
a vidéki intézeteknek. Itt említi íöl az intézet egy nemeskeblíí barátja alapít
ványának igazán szomorú történetét. Érdemes elolvasni!

Az intézet társadalmi szerepléséből is sok oktatást meríthetünk. Lát
hatjuk mennyit kell küzdeni a tanárnak vidéken, hogy a társadalomban az őt 
megillető helyet elfoglalhassa és mily sokat köszönhet nekik a magyar 
cultura.

«Zárszó» fejezi be az iskola történetét. Visszatekint a lefolyt 9 évre 
és nincs megelégedve az eredmény nyel. Eddig bízott a jövőben, most csüg- 
gedés fogja el. Kilencz évvel ezelőtt tanárok túlbőségében úsztunk. Az ille
tőkre ez nagyon kellemetlen volt, de áldás volt az iskolákra, melyek sok 
pályázó közül a legjobbat választhatták. Ma már csak a budapesti állásra 
akad pályázó; vidékre nincs tanár, hát betöltik az állást ideiglenesen alap
vizsgálatot tett tanárjelölttel. A tanárok nagy része reménymiben csalódva, 
csak azt érzi. hogy a jövőben vetett reménytől is meg van fosztva, nem 
hisz s nem bízik abban sem többé a mi bizonyos. Hivatkozik a nagy próféta 
Széchenyi István szavaira, hogy a nemzet megújulása s reformja csak az
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iskolától várható. E zárszót 1894. május havában írta szerző. Június hó
12-én e sorokkal fejezi be kitűnő müvét:

гНН és remény lépett az elcsüggedés helyébe és Széchényi akkor még 
merésznek tetszett látnoki képei kezdenek határozott alakot ölteni. Hiszem, 
hogy a borús kép, melyet láttam a múlté, hiszem, hogy az iskola nappal- 
jának hajnalhasadását látom.»

(Pécs.) Körösi Henrik.

(.'Education par F. Picavet. Paris, Léon Chailley. 232 lap. Ára 4 frank.
Nemrég a Chailley czég egy fontos irodalmi vállalatot indított meg. 

Charles Benoist és André Liesse vezetése alatt azt a czélt tűzte ki magának, 
hogy: A nemzeti élet (La vie nationale) czíme alatt a társadalom mozgató 
elemeit egyes szakférfiak által vonzóan a művelt közönség számára megiratja. 
Eddig «A politika, A kereskedelem, A socialis kérdés» ez. kötetek jelentek 
meg; mások mint a közmunkák, a közegészségügy, a pénzügy, melyet Léon 
Say fog megírni, a bank, a kolóniák, a mezőgazdaság stb. előkészülőben 
vannak. A kötet, melyet fentebb jelzünk, szintén e sorozatban látott napvilá
got. Szerzője Picavet, ki a Collége Rollin philosophia tanára és az Ecole pra
tique des hautes Etudes-ön a scholastikus bölcsészetet adja elő. Les Ideologues 
ez. thesisével megmutatta, hogy úgy a közoktatásügyi, mint a bölcsészeti 
mozgalmat a múlt és a jelen században jól ismeri. Ezenkívül alacsony 
állásból vergődvén mai rangjára — Picavet kezdetben néptanító volt — 
jobban ismeri az elemi, közép és felsőbb oktatást mint azok, a kik azonnal 
a lycéekben, vagy az egyetemen kezdik meg működésüket. Műve tehát meg
érdemli, hogy a külföld szakférfiai is tudomást vegyenek róla. Igaz, hogy e 
kötetben a mai viszonyokat nem tárgyalta a szerző oly behatóan, hogy az 
a ki a franczia tanügyet közelebbről nem ismeri, azonnal tájékozást találna, 
de a felvetett problémák fontossága és a sok adat összegyűjtése mindenkit 
érdekelhet.

A mű három része oszlik: A múlt, a jelen, a jövő. (Le passé, Le 
présent, L’avenir.) Az első nagy vonásokban elmondja, mi volt a nevelés a 
legrégibb időktől jelen századunkig ; itt csakis a XVIII. század paedagogusai- 
ról szóló rész érdekelhet közelebbről, mert a szerző, a ki thesisében Helvetius. 
Condillac. La Chalotais és Rolland ebbeli tevékenységéről hosszasan tárgyalt, 
itt némi újat mond. Már Pinloche lille-i tanár Basedowról szóló művében 
kimutatta azt a nagy befolyást, melyet La Chalotais a német reformátorrá 
gyakorolt. Itt is megtaláljuk ennek visszhangját. A forradalom korszakát, a 
mely az összes tanügyre oly átalakító hatást gyakorolt és a melynek több 
nagy állami intézet létét köszöni — az Ecole normale supérieure alapításá
nak minap ünnepelt százados évfordulója elégge bizonyítja — helyesen 
jellemezte a szerző.

A második rész, a mely a külföld tanférfiait leginkább fogja érdekelni, 
az összes tanügyi viszonyokat tárgyalja. Az administratio, a mely a nagy 
centralisálás miatt oly sok ágra szakad; a felsőbb, közép és népoktatás 
orgánumai; a közoktatásügyi ministeriumon kívül álló felsőbb intézetek, 
a melyek száraz felsorolása egész lapokat tölt b e ; az úgynevezett «enseigne- 
ment libre» vagyis az Universitéhez nem tartozó intézetek, mint a papiak ; 
a testi, szellemi, erkölcsi nevelés főbb kérdései: mindezekről megemlékszik 
Picavet, röviden de hézag nélkül. A nagy anyag felkarolása minden tekintet
ben dicséretet érdemel.

A harmadik rész a bölcsész és tanférfi egyéni nézeteit tartalmazza. Sok 
reformot pendít meg. de attól félünk, hogy legnagyobb részök nem fog oly 
hamar teljesedni. Először is az összes franczia ifjúság közös oktatása egy 
Ministére de l’éducation nationale kormányzata alatt. Tény, hogy a klerikális 
párt nagy erőlködései, fiaikat az Université-n kívül nevelhetni, állami és
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társadalmi szempontból káros; ne feledjük, hogy az «enseignement libre» 
nemcsak az elemi, hanem a közép, sőt a felsőbb oktatás számára is külön 
intézetekkel bír, a hol az «Ecole sans Dieu»-t, mint iskoláinkat nevezni 
szokták, a pokol szülöttjeinek tekintik. De hogy e két nemű oktalás valaha 
egyesüljön, mindegyik félnek oly concessiókat kellene tennie, a melyekről egyik 
sem akar hallani. A programmok túlterheltsége, a lycéek felsőbb osztályainak 
az egyetemre áttétele — ismeretes, hogy a nagyobb középiskolákban a 
baccalaureatus után sok tanuló az úgynevezett Ecoles du gcuvernement (mint 
St. Cyr, Ecole polytechnique, centrale, normale supérieure) concursusaira 
előkészül, a mi őket 21 vagy 22 éves korukig az intézetben tartja — 
az aesthetikai oktatásra való nagyobb gond és főleg az összes nevelésnek egy 
és ugyanazon társadalmi szempontból való rendezése: mindezen reformok, 
mint mondtuk, ha nem utópiák, úgy csakis hosszú évek során át vihetők 
keresztül. De mindezen óhajok jogosultak és Picavet finom érveléssel sok 
eszmét pendített meg. Müvét mindazoknak, a kik a franczia tanügy iránt 
érdeklődnek — s úgy hiszszük, hogy számuk Magyarországon elég nagy — 
melegen ajánlhatjuk.

(Páris.) Kont Ignácz.

E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.

A választmány 1895. június 10-én tartott ülése.
Elnök: Beöthy Zsolt, később Hofer Károly; jegyző: Szigetvári Iván.
Jelen voltak: Alexander Bernát, Bermüller Ferencz, Веке Manó, 

Felsmann József, Fest Aladár, Károly György Hugó, Mamitz Rezső, Molnár 
István, Molnár Sándor, Müller József, Négyesy László, Jíajner Ferencz, Reif 
Jakab, Tiber Ágost.

Főtitkár felolvassa dr. G-erevich Emil levelét s a választmány ennek 
alapján megállapítja a közgyűlés részletes programmját (1. fentebb).

Miskovszky Viktor beküldötte Kassa város műemlékeiről készített 
kalauzát. A választmány elhatározza, hogy 1800 példányban nyomatja ki 
és mellékeli a Közlöny legközelebbi számához.

A választmány megbízza a főtitkárt, hogy személyesen hívja meg a 
közgyűlésre a minister, az államtitkár és Klamarik min. tanácsos urakat, 
azonkívül az egyesület tiszt, elnökét, Berecz Antalt, fölkérve egyszersmind a 
minister urat, hogy magát képviseltetni méltóztassék.

Áttérve a napirend következő pontjára, a választmány tárgyalás alá 
veszi az alapszabály-tervezetet, több stiláris és érdemleges módosítást tesz 
és megbízza a szerkesztőt, hogy az így megállapított szöveget a Közlöny 
legközelebbi számában közölje.

Rajner szükségesnek tartja, hogy új alapszabályokat alkotván, a köz
gyűlésen az egész választmány mondjon le.

Szigetvári ezt nem tartaná helyesnek, mert új választásnak csak 
akkor lesz helye, ha az alapszabályok életbe lépnek. Ä közgyűlésnek joga 
van meghatározni az életbe léptetés idejét.

M amitz azt óhajtja, hogy a közgyűlés bízza meg a mostani választ
mányt az ügyek vezetésével mindaddig, míg az alapszabályok megerősíttetnek,' * 
s ekkor történjék új választás.

A választmány M amitz indítványát fogja a közgyűlés elé terjeszteni, 
ennélfogva a közgyűlésre választást nem tűz ki.

Pénztárnok jelenti, hogy a pénztárban van 405 frt készpénz.
Fest Aiadár kérdi a pénztárnokot, vájjon az új alapszabály pénzügyi

leg nem lesz-e káros az egyletre ?
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Müller pénztárnok azt feleli, hogy ő már készített költségvetést, a 
melynek alapján az a véleménye, hogy államsegély nélkül nem boldogulunk. 
Kívánja, hogy ez az ügy a közelebbi vál. ülésen szóba hozassék.

Ugyancsak a pénztárnok jelenti, hogy a háziúrral nem sikerült meg
állapodásra jutnia helyiség dolgában, tehát novemberre új helyiséget kell 
szereznünk.

Főtitkár jelenti, bogy a múlt választmányi ülés határozata értelmében 
benyújtatott a folyamodvány a ministeriumba a műszótár költségei ügyében.

Könyvtárvizsgálókul a választmány kiküldi, Molnár István és Eeif 
Jakab választmányi tagokat.

Legközelebbi választmányi ülés június 27-én.
Meghalt Lévát/ Imre piarista rendfőnök.
Uj tagok : Münster Tivadar kir. tanácsos, Kassa város polgármestere, 

Imre Lőrincz kir. tan. nyug. kir. tanfelügyelő, főgimn. tanár (Kassa). Eatinszky 
Géza r. k. tanítókép. tanár (Kassa), Orlovszky István és Bergmann Ágost áll. 
reálisk, tanárok (Eger), (mind aj. Gerevich), Hirn Lajos áll. főreálisk. tanár, 
Pécs, (aj. Körösi Henrik). Szigetvári Iván ,

Az ungvári kör.
Jegyzőkönyv, felvétetett az Ungvári Tanári Körnek 1895. évi június hó

9-én tartott ülésén.

Az elnök megnyitván az ülést felkéri Medreczky Istvánt, hogy «Sta- 
tistikai kimutatás az ungvári kir. kát. főgymnasium tanügyi viszonyairól 
1858—1894» czímű értekezését olvassa fel. Ennek megtörténte után az elnök 
a felolvasónak fölötte fáradságos és intézetünk múltjára nézve igen tanulságos 
felvasásáért köszönetét fejezi ki s közmegegyezéssel mint úttörő tanulmányt 
közlés végett a Közlönynek megküldi. (A jövő iskolai évben közöljük. A szerk.) 
Szóba jővén a nagygyűlés, — az értekezlet annak megtartását, az idő előre
haladottsága miatt a jövő iskolai év kezdetére halasztja el. Egyéb tárgy nem 
lévén — az elnök az ülést berekeszti.

Dr. Holosnyay Irén, a kör jegyzője.

A szepesi kör.
A «szepesi kör» f. hó 9-én Iglón tartotta ez évi utolsó gyűlését, melyen 

az iglóiak teljes számmal, a lőcseiek közül csak négyen jelentek meg; a 
késmárkiak kimentették elmaradásukat.

Dr. Demkó Kálmán elnök megnyitván az ülést, felhívja a kör figyelmét 
a július elején Kassán tartandó közgyűlésre. E közgyűlésnek legfontosabb 
tárgya lesz az új alapszabály. A szepesi kör annak idején élénk részt vett 
a tárgyalásokban és megnyugvással constatálhatja, hogy indítványainak és 
kívánságainak legnagyobb részét a központi bizottság figyelembe is vette. 
Erkölcsi kötelességnek tartja ennélfogva, hogy a kör e tervezetet támogassa, 
és a maga részéről is hozzájáruljon, hogy az új alapszabály minél előbb 
életbe léphessen. Csak egy pontban lesznek talán eltérők a vélemények, t. i. 
olyan tagok felvételére vonatkozólag, a kik nem stricte középiskolai tanárok. 
Erre nézve a kör ragaszkodik a múlt évben Késmárkon tartott gyűlésnek 
határozatához, miszerint bármely téren működő tanférfiú vagy a tanügy 
iránt érdeklődő a nehézkes formalitások mellőzésével a rendes tagok számára 
előírt feltételek mellett vétethessék fel. Ezen álláspontjának a kör a köz
gyűlésen jelen levő tagjai által kifejezést is fog adni.

A napirendre kitűzött első tétel Zimann János értekezése a görögpótló 
tanfolyamról. Előadó szerint úgy a vélemények szerteágazása, valamint a

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XX V ili. 51



698

tapasztalatok hiányossága nagyon megnehezítik a végleges ítélet megalkotá
sát. Nem is szándéka most állást foglalni az egyik vagy a másik szakfolyó
iratokban is vitatott vélemény mellett, még kevésbbé egy önálló nézetnek 
kifejtése, csak a saját tapasztalása alapján egynéhány észrevételt kíván 
tenni. Miután az elmúlt tanévben fejeződött be az első négy évi cursus, az 
elért eredmény nem szolgálhat alapul a megítélésre annál kevésbé, mert az 
egész intézmény nem volt eléggé előkészítve ; a tanárok sem voltak kellően 
tájékozva a teendőkről, a tankönyvek is hiányoztak az első esztendőben. 
De maga a kormány sem tudta, hogy az érettségi vizsgálatra mennyi és mi 
lesz felveendő, csak májusban állapították meg az anyagot. Épen azért irre
levánsnak tartja egyelőre azt a kérdést, hogy ki tanítsa a görögpótló tárgya
kat : a görög vagy a magyar nyelvész ? Mert mind a kettőnek előbb 
magának is kell azokat behatóan tanulmányoznia, és ha egyszer beletanult, 
akkor egyaránt sikerrel végezheti mind a kettő. Nem is volt még kellő idő 
a tananyag megrostálására. Az egyes évfolyamokra kitűzött írók úgy a 
magyaréból mint a görögből nem felelnek meg az osztályok értelmi fejlett
ségének, az anyag mennyisége pedig túlságos nagy, úgy hogy a négy .év
folyamban egy egész kis könyvtárt kell átdolgozni, a mi csak az alaposság 
rovására történhetik. De financiális szempontból is igen fontos az a körül
mény, mert egy-egy osztályban két heti órára sokszor négy kézi könyv kell. 
Ez a tanulókra nézve nagy megterhelés és a kellően megválasztott anyagnak 
egy kézi könyvbe való foglalása által elkerülhető. A sokféle tankönyvnek az 
a hátránya is van, hogy a görög nevek Írása nem egységes. Felmerült az a 
kérdés is, vajon nem lehetne-e vagy a magyar vagy a görög részt egészen 
elejteni. Az első esetben a magyar irodalmi órákat kellene szaporítani, a 
második esetben pedig a görög nyelvvel párhuzamosan a franczia nyelv 
facultativ tanulását kellene behozni. A harmadik eset az volna, hogy az 
egész cursus mindenkire egyaránt kötelezővé tétetik. Mind ezek a kérdések 
csak az általános tanterv-revisio keretében oldhatók meg.

Az előadáshoz igen élénk és érdekes eszmecsere fűződött, melyben a 
jelenlevők legnagyobb része részt vett. Elnök megköszönve Zimann János 
tagtárs úrnak eszmedús fejtegetéseiti. kéri hogy értekezését a Közlönyben in 
extenso közölje. A napirend második pontja : Gulír Márton tagtárs értekezése 
a tanárképzés reformjáról. Igen érdekes történeti bevezetés után előadó 
nézeteit a következő pontokban foglalja össze:

1. A tanárképzés egyetemi feladat és pedig a philosophiai karra tar
tozik ; külön tanintézet felállítása fölösleges, sőt ártalmas is lehet.

2. A tanárképzés érdekében a philosophiai előadások akként szer- 
vezendők, hogy a hallgató a tanárvizsgálat követelményeire készülhessen.

3. Minden tanulmányszakban a személyes ügyesség megszerzésére 
seminariumok szervezendők. melyeknek vezetése kiválóbb középiskolai 
tanárokra bízandó.

4. A kötelező gyakorlati év különösen a paedagogiai belátás, tapintat 
és ügyesség elsajátításának szempontjából valamely középiskolában töltendő.

5 Az ösztöndíjak és a benlakás kérdése nem csupán a tanárképzés 
tekintetében fontos, hanem az egyetemi élet nemesebb alakulása legyen a 
vezető elv.

Minden egyes pontnak beható megvitatása után a kör — megköszön
vén Guhr tagtárs úrnak tanulságos fejtegetéseit — tételeit egyhangúlag 
elfogadja és magáévá teszi.

Ezek után az eddigi elnökség leköszönvén a jövő évre elnöknek Róth 
Márton és jegyzőnek Kiss Albert tagtársak választattak meg.

(Lőcse.) Dr. Bauer Simon.
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I R A T T Á R .

Rendelet a segélyalapokról és segélyegyesületekröl. (12.670. sz.)
A középiskolákat látogató tanulók anyagi felsegélésében fejedelmeink, 

egyházaink, községeink s egyesek régi időtől fogva elismerésre méltó áldozat- 
készséget tanúsítottak, a mely convictusok, általános vagy helyi ösztöndíjak 
alapításán kívül esetről-esetre adott pénzsegélyekben, jutalmakban s más 
basonió módon nyilvánult. E mellett különösen az újabb időkben társadalmi 
úton megteremtett és gyarapítóit segélyegyesületek vagy segélyalapok is 
keletkeztek egyes intézetek kebelében oly czélból, hogy az évi kamatokból 
a szegény tanulókat ellátásban részesítsék, vagy könyvekkel, ruházattal, 
gyógyszerekkel stb. segítsék. A beérkezett jelentések szerint 186 középiskolánk 
közül már 129-nek van tanuló segélyegyesülete vagy segélyalapja körülbelül 
másfélmillió forint vagyonnal, nem számítva ide az esetleges gyűjtéseket, 
melyekből az 1893/94-ik tanévben nem kevesebb, mint 248.000 forint folyt 
be országszerte.

Nem szükséges bővebben fejtegetni, hogy az intézetekhez kötött és a 
mondott czélokra szolgáló ezen intézmények mily nagy szolgálatot tesznek 
tágasabb értelemben egész közműveltségünknek: a közélet terén jeleskedő 
számos kiváló férfiú áldja azon iskolát, mely nemcsak szellemi és erkölcsi 
képzettségének vetette meg gondos neveléssel alapját, hanem az anyagi jóté
konyság melegével, a nélkülözések elhárításával is megkönyítette nekik 
tudományos kiképeztetésöket.

Azon alkotások közt, melyeket nemzetünk ezeréves fennállásának 
ünnepére tervezünk, a legméltóbb és legközvetlenebbek egyike volna az 
iskola szempontjából a tanuló ifjúsággal szemben gyakorlandó és szép ered
ménynyel megindult jótékonyságnak teljes betetőzése oly módon, ha még 
azon középiskolák is, melyek eddig a jótékonyságot állandó szervezetek 
hiányában inkább csak esetről-esetre gyakorolták, a millennium idejéig 
szintén megalkotnák segélyegyesületeiket vagy segélyalapjaikat.

Felhívom e végből a főigazgatóságot, hogy a millennium alkalmából 
buzdítsa és lelkesítse azon középiskolákat, melyeknek segélyegyesületük 
vagy segélyalapjuk nincs, ily egyesületeknek vagy alapoknak társadalmi úton 
való létesítésére, utasításul adva. hogy a segélyzés módját minden iskola 
saját viszonyai szerint válaszsza meg, történjék e segélyzés készpénzben, 
élelmezésben, ruházattal, gyógyszerekkel vagy tankönyvekkel való ellátásban.

Épen nem tartom szükségesnek, bogy a tanintézetek azonnali nagy 
eredmények kedvéért szerfelett nagy arányokban indítva meg a gyűjtést, 
túlságos mértékben vegyék igénybe a közönség anyagi hozzájárulását. Ele
gendő, ha megkezdik a munkát, megvetik az egyesületnek alapját, egyelőre 
szerényebb keretben teremtik meg az alapot: mert bizton remélhető, hogy a 
már létesített segélyegyesület vagy segélyalap állandóan emlékeztetni fogja 
a nemeskeblüeket az adakozásra, s a jótékonyság müvének minél nagyobb 
mértékben való további gyakorlására.

Az 1895/96-ik tanév végével jelentés teendő a felhívás eredményéről.
Budapest, 1895. évi május hó 21-én.

Dr. Wlassics Gyula.

Szabályzat az állami és királyi középiskolai tornatanítók javadalmazá
sáról. (Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek 1895. évi 
27.001. számú rendeletével.)

1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése alatt álló 
nyolczosztályú középiskolákban működő s törvény szerint képesített önálló 
(rendes) tornatanítók rendszeresített állami alkalmazottak s mint ilyenek, az

51*
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1893. évi IV. t.-cz. által megállapított X. fizetési osztályban tartoznak. Fizeté
sük 800, 900, 1000 frt, megfelelő lakpénzzel és 100—100 frt öt évötödös 
pótlékkal. Mint a középiskolákban működő többi rendes tanárok, heti 18 órai 
tanításra kötelezhetők.

2. Ha a tornát nem rendes tornatanító, hanem ugyanazon iskola más 
tanára mellékesen, vagy más tanintézeti tanár, avagy más bejáró tornatanító 
állandóan tanítja, a minek szüksége különösen akkor áll be, ha a tanintézet 
csonka, vagy ba a tanulók kisebb száma miatt osztályok összevonhatók s 
így nincs annyi tornaóra, hogy rendes tornatanítót kellene alkalmazni, vagy 
pedig ba rendes tornatanító nem alkalmazható, akkor az így alkalmazottak, 
(mint rendkívüli tornatanítók, vagy óraadók), alapul véve az 1883. évi XXX: 
törvényczikk 32. §-ában megszabott heti 18 órát, egy óra után jutalomdíjul 
a vidéken a 800 frtos törzsfizetés 1l,e-aA részét igényelhetik, a fővárosban 
pedig a magasabb 900 frtos fizetés ‘/19-ad részét, a mi az első esetben egy- 
egy heti óra után 44 irtot, a másodikban 50 frtot tesz ki.

3. Л 2. pontban jelzett kulcs szolgál a jutalmazás mértékéül akkor is, 
ha a tornatanító 18 órán felül tanít, (például párhuzamos osztályok esetén), 
vagy ha a tornaianítót, (például betegség esetében), mások helyettesítik.

VEGYESEK.
Végleges megerősítés. Gaál Lajos szombathelyi kath. fg. t. a szent

gotthárdi áll. g.-hoz végleges rendes tanárrá.

Á th e ly e z é s . Szirtes Ignácz pécsi áll. fr. r. t. hasonló minőségben a 
budapesti VI. kér. áll. r. — Kolbenheyer Arnold Károly nagyszebeni áll. 
fg. r. t. e minőségében saját kérelmére a pozsonyi áll. f. r.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister az 
érsekújvári közs. kath. gymnasium V. osztályának, továbbá a rákospalotai 
Wagner Manó-féle tanintézetnek, mint négy oszt. gymnasiumnak és Rőser 
János budapesti négy osztályú gymnasiumának a folyó 1894/95. tanévre 
megadta a nyilvánosságot.

Érettségi vizsgálatot te tt tanulókhoz. A Mathematikai és Physikai 
Társulat az 1895. évi szeptember hó közepén Budapesten és Kolozsvárott az 
ez évben magyarországi nyilvános középiskolán érettségi vizsgálatot tett 
tanulók között a mathematikából s physikából versenyt rendez. A verseny 
következő módon fog megtartatni: A jelentkezők a kitűzött helyen és időben 
összejővén, a Math, és Phys. Társulat bizottsága az elnök pecsétjével lezárt 
borítékból a kitűzött tételeket a versenyzők előtt kiveszi és felolvassa. A 
tételek a középiskolai tananyag köréből vétetnek s kidolgozásuk külön tanul
mányokat nem követel. A bizottság felügyelete alatt végzendő kidolgozásra 
4 órai idő van engedve s a pályázó bármilyen vele hozott könyvet, jegyzetet 
használhat. A kellő időben elkészített dolgozatokat a Math, és Phys. Társulat 
bizottsága átveszi, megbírálja s a választmány a bírálat alapján a két leg
jobb dolgozat készítőjének pályadíjakat ítél meg. Az első díj 100, a második 
50 arany korona. A pályadíjakat a társulat elnöke fogja a verseny után 
következő első rendes ülésen a nyerteseknek átadni. A társulat a verseny 
eredményéről a nmélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi Ministeriumnak 
jelentést tesz, a pályadíj nyerteseinek volt középiskolai igazgatóját s VIII. 
osztálybeli mathematikai és physikai tanárát hivatalosan értesíti s a jutalmazott 
dolgozatokat a Mathematikai és Physikai Lapokban közzéteszi. A Mathematikai 
és Physikai Társulat választmánya ezennel felszólítja a folyó évben nyilvános
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középiskolán érettségi vizsgálatot tevő fiatalságot a versenyben való rész
vételre. A versenyre f. é. szeptember hó 8-ik napjáig lehet a társulat ügy
vivő titkáránál jelentkezni. A jelentkezés egyszerű levélben történik, oly 
módon, hogy az illető megnevezi a tanintézetet, melyen az érettségi viszgá- 
latot letette s kijelenti, hogy Budapesten, vagy Kolozsvárott kiván-e verse
nyezni. Egy levélben többen is jelentkezhetnek közösen, de szükséges, hogy 
mindenki pontosan megírja a czímet, mely alatt szeptember 10-ke táján a 
versenyre szóló meghívó neki megküldessék. A versenyző igazolásul érettségi 
bizonyítványát, vagy annak hiteles másolatát tartozik a versenyre magával 
hozni. A Math, és Physikai Társulat választmányának nevében Budapest.
1896. május 18. Bartoniek Géza ügyvivő titkár. (Budapest, VI. Bulyovszky- 
utcza 16.)

Iskolai kirándulás. Az eperjesi evang. főgvmn. 11 tanára és 129 tanu
lója pünkösd keddjén kirándult Göllnitzbányára és vidékére. Reggel 6 órakor 
indult el a kis sereg 4 külön vasúti kocsiban s már útközben gyönyörködött 
a regényes Hernádvölgy szépségeiben. Máriahután Eckert bányahivatalnok s 
Miiek göllnitzbányai tanító fogadták a kirándulókat, a kik az igazgatóság 
engedélyével megtekintették a főherczegi kohókat. Majd azután felültek a 
fogaskerekű vasút kis kocsijaira és felrobogtak az 1030 méter magas Klipp- 
hegy oldalán. Azután gyalog hatoltak felfelé a merre a kötélpálya vaskosarai 
röpködtek fel s alá. Gyönyörködtek a lépten-nyomon kinálkozó szép kilátás
ban, megtekintettek néhány kőfejtő s bányahelyet. A hegyről lesétállak a 
vadregényes Thurzófüredbe. Ott dr. Valkó üdvözölte őket a város nevében. 
Jóízűen megebédeltek. Délután besétáltak a városba, megtekintették Valkó 
Mihály lánczgyárát és a vasműipariskolát. Azután a városi kertbe mentek, 
hol Menesdorfer polgármester s több előkelő polgár körében, mint a város 
vendégei megvacsoráltak Majd egy kis tánezra is perdültek Göllnitzbánya 
szép hölgyeivel. Este 8 órakor vonatra ültek s 11 órakor fáradtan, de szép 
emlékekben gazdagon hazaérkeztek. Az egész kirándulás mindent számítva 
1 frt 75 krba került egy-egy tanulónak. Kellemes és tanulságos kirándulás 
volt. Paedagogusok előtt régen tisztán áll, hogy milyen szükséges az ilyen 
kirándulás, mely elevenebb érintkezést hoz létre iskola és társadalom között 
s alkalmat ád, hogy az ifjúság szemléletből tanuljon s kedvet kapjon az 
utazáshoz és megszeresse a természetet. Hanem ezen alkalomból örvendve 
hallottuk szülők — s a mi nem csekély jelentőségű dolog — tanulók szájá
ból is, hogy az ilyen kirándulást nem adnák semmiféle majálisért sem.

Nagyenyed tanulmányúton A nagyenyedi ev. ref, fűgymnasium tanári 
kara igen helyes gondolatot valósított, midőn a tornaversenyben való rész
vételt tanulmányúttal kapcsolta egybe. Nagyváradról ugyanis, a honnan ők 
vitték el a legfőbb jutalmat, az ezüst koszorút, tanárok is, tanulók is, ha már 
kimozdultak bérezés hazájukból, szétakartak tekinteni a nagy magyar Alföld 
gazdag rónáján, meg akarták nézni a délibábos Hortobágyot és meg akartak 
ismerkedni az alföldi magyarság s egyúttal a magyar Protestantismus szék
helyével. Debreczennel. F. hó 5-én indultak el Nagyváradról Karczagon át 
N.-Kún-Madarasra, a hol mindenütt lelkes fogadtatásban részesültek, annál 
is inkább, mert az intézetnek dicsőség-szerző növendéke, Hoffmann Ferencz 
VII. o. t. madarasi születés. Innen kocsin keresték föl a Hortobágyot f. hó 
7-én, a hol már Debreczen város vendégei voltak és a honnan még az nap 
estefelé bejöttek Debreczenbe. Itt a város, az ev. ref. egyház és az ev. ref. 
collegium közösen viselte a vendéglátó gazda tisztét, megvendégelvén az 
ifjúságot és bankettet rendezvén a tanárok tiszteletére, melyen részt vett több 
főreáliskolai tanár is. A nagyenyedi tanárok különben az egész napot Debre
czen nevezetességeinek, főkép a collegium és főreáliskola meglátogatására 
szentelték, tanítványaik pedig fölkeresték Csokonai sírját és megkoszorúzták 
Csokonai szobrát. A tanárok, kiket Váró Ferencs igazgató vezetett, és a
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tanulók, kiket a tornaverseny küzdelmei és a tanulmányút fáradalmai leg- 
kevésbbé sem merítettek ki, f. hó 9-én értek haza egy heti távoliét után Nagy- 
enyedre a győzelem dicsőségével, az út gazdag tapasztalataival és a vendég- 
szeretet kellemes emlékeivel megrakodva.

Az orsz. közoktatási tanács június ll-én délután tartotta Fehér Ipoly 
elnöklete alatt évzáró gyűlését. A titkár évi jelentése hangsúlyozta, hogy a 
tanács a kisdedóvóktól az egyetemig minden iskolanem munkásságát meg
figyelte. Paedagogiai szakértelemmel támogatta a nemzetiségi vidékek taní
tását, hazafias érzéssel ellenőrizte a tankönyveket. Tevékenységének nagy 
részét a középiskoláknak és a tanítóképezdének szentelte. A középiskolai tan
tervek revisiója ügyében beható tanácskozást folytatott, a tanítónőképezdék tan
tervét pedig elkészítette. A tankönyvbírálat statistikai számadatai azt mutatják, 
hogy a tankönyvek 77°/0‘a elfogadható volt. A jelentés tudomásul vétele után 
napirendre került a tanítónőképezdék számára készült tanterv, melyet a 
teljes ülés elfogadott. Harmadik tárgyul ki volt még tűzve a kisdedóvóképez- 
dék tanárainak képzésére szolgáló tervezet, a melyet csekély módosítással 
szintén elfogadtak. Végül az elnök köszönetét mondott a vallás- és köz- 
oktatásügyi ministerium tisztviselőinek meleg érdeló'désükért, megemlékezvén 
egyszersmind köszönettel a ministernek a tanács buzgósága felől hangoztatott 
elismeréséről. Ezzel a gyűlés véget ért.

A tanárjelöltek állami internatusa. Wlassics Gyula közoktatásügyi 
minister most küldette szét a tanárjelöltek állami internatusában a lakással 
és teljes ellátással egybekötött 15 ingyenes helyre szóló pályázatot. E helyekre 
kizárólag oly ifjakat vesznek föl, a kik a most végződő tanévvel fejezik be 
középiskolai tanulmányaikat s a jövő tanévben lépnek az egyetemre és a 
franczia és német, továbbá a magyar, latin és görög nyelvészetet, vagy a 
latin nyelvvel kapcsolatosan a történelmet választják szaktárgyaiknak. Folya
modásokat július 5-ig kell e közoktatásügyi minisztériumhoz beküldeni.

Segély iparostanulók részére. A középiskolák alsó osztályait jó sikerrel 
végzett szegénysorsú izr. tanulók részéi-e, kik az iparos pályára akarnak 
lépni, a magyar izr. kézmű- és földmívelési egyesület módot nyújt az ipari 
szakiskolákban leendő kiképzésükre. Az illetők e czélból az egylet titkáránál 
(Damjanich-utcza 48 sz. a.) délután 4—6-ig jelentkezhetnek.

Pályázat. A zsolnai kir. kath. gymnasiumnál a jövő 1895/96. tanévvel 
betöltendő tanári állásra, melylyel ha rendes tanár neveztetik ki a szabály
szerű fizetés és lakpénz, 100—100 frt ötödéves pótlék és nyugdíjra való 
jogosultság, helyettes tanár alkalmazása esetén pedig Й00 frt illetmény van 
összekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állásra oly kath vallású 
egyének pályázhatnak, kik a szabadkézi és mértani rajzból középiskolai 
képesítéssel bírnak, ezenfelül az I—IV. osztályban a számtant taníthatják, 
(jún. 30.)

I R O D A L M I  É R T E S Í T Ő .
Filléres Könyvtár. Ilyen czím alatt egész rakás tarkakötésít gyerme

keknek való könyvecskéket kaptunk. Minden kötetkének más az írója, de 
a legtöbb kiváló magyar írók tollából ered, igen olcsó áron s igen 
szépen vannak kiállítva. Olyan gyűjtemény a Filléres Könyvtár, melyet nyu
godt lelkiismerettel adhat a gyermek kezébe a szülő, a tanító, mert minden 
kötete szigorúan meg van válogatva. Egy-egy kötet ára színes borítékba
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kötve 50 fillér, vagyis 25 kr., olyan csekély ár ez egy csinosan bekötött szí
nes fedéllel etlátott képes gyermek könyvért, hogy a külföldön sem igen talál
juk párját A Filléres Könyvtárt Pósa Lajos szerkeszti és hogy milyen gond
dal, azt bizonyítja a már megjelent 14 kötet, mely a következő magyar írók 
munkáit tartalmazza: Mikszáth Kálmán, Bársony István, Bodonyi Nándor, 
Madarassy László, Pósa Lajos, Fai J. Béla, Margittai Dezső, Murai Károly, 
Jókai Mór, Hetyey Gábor, Szalay Emil. A gyűjteményt a Singer és Wolfner 
czég az Egyetemes Regénytár kiadója adja ki. S a míg az Egyetemes Regény
tár a nagyoknak való újabb és jelesebb szépirodalmi munkák gyűjteménye, 
addig a Filléres Könyvtárral, a mindkét nembeli ifjúságnak teremtett egy 
igen becses vállalatot páratlanul olcsó áron. Most a vizsgálatok közelléte 
alkalmából, a jutalomkönyvül kiváólan alkalmas Filléres Könyvtárt különö- 
nösen ajánljuk a szülők, tanítók és a tanügy barátai figyelmébe.

Verne Gyula összes munkáinak egyedül jogosított képes magyar ki
adásából a 8—10. füzetet küldte be a Franklin-Társulat. A három füzet a 
«Rejtelmes sziget» végét közli Szász Károly és az «Utazást a holdba» Gaal 
Mózes új fordításában s gazdagon van illustrálva. Az eredeti díszkiadások 
102 művészi fametszete magyarázza bennük a regényes és megkapó ese
mények sorát. Ez új olcsó kiadás egy-egy füzetének ára 20 kr. bármely 
hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a vállalatra 1 fiájával öt füzetre 
akár a Franklin-Társulatnál, akár a könyvárusoknál.

Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival. Royal folió, facsimile kiadás ; 
a formátumra, a képek és a szöveg reproduetiójára nézve az eredetinek vonás- 
ról-vonásra hű hasonmása. Egy-egy ballada ára terjedelméhez, az illustratiók 
számához és nagyságához képest 2—6 frt. Világhírű nagy művészünk, Zichy 
Mihály, évek óta foglalkozik Arany balladáival. Tárezájában évek óta kész váz
latokkal várta a kedvező órát, midőn egyéb feladataitól kissé szabadulva, azok 
kidolgozására szentelhesse erejét. Élvezettel, gyönyörűséggel, egész lélekkel 
csiiggött feladatán, buzgón óhajtva — a mint egy erre vonatkozó levelében írja 
— beletenni e kedvencz művébe «a intt isten tudnia adott». Alkotó képzeletét, 
ízlését, humorát, kifogyhatatlan művészi leleményét, óriási rajztudományát 
ezúttal teljesen a költő szolgálatára adva, sorról-sorra, képről-képre követi annak 
alkotásait. Ekként huszonkét balladához mintegy százötven kisebb-nagyobb raj
zot tervez, melyek részint vázlatban, de nagy részben már teljesen ki is dol
gozva, kiadásra készen állanak. A kiváló előszeretetet, kedvet és gyönyörűséget, 
melylyel nagy művészünk e költemények művészi magyarázatával foglalkozott, 
bizonyítja az, hogy azok egész szövegét is a saját kezével írta meg, mondhatni 
a szavakat a rajzokkal mintegy művészi egységbe olvasztotta össze, a mi külö
nösen érdekessé és becsessé teszi a gyűjteményt, a mely e tekintetben, egy
általában páratlan. A kiadó Ráth Mór, azzal az ambitióval vállalkozott e gyűj
temény kiadására, hogy azt a nagy magyar művész nevéhez minden tekintetben 
méltóvá tegye. Több mint másfél évi lelkiismeretes kísérletek és tetemes nehéz
ségek leküzdése után sikerült is az oly teljesen hű reproductió, melyet az ere
detiektől megkülönböztetni a szakértő is alig képes. A sokszorozás ezeu ritka 
és a hűség legmagasabb fokát elérő tökélye csak nagy áldozatok árán volt 
elérhető, oly müintézetek körein űködése mellett, melyek Zichy rajzainak repro- 
duetióját hasonló feladatnak tekintették, mintha azzal lettek volna megbízva, 
hogy egy-egy régi nagy mester metszetét, vagy rajzát az amateuröknek és az 
utókornak megmentsék. A közokt. minister 100 példányt rendelt meg e műből. 
A kiadó az intézeteknek 20°/o engedménynyel szállítja. Évenkint 5—7 ballada 
fog megjelenni 15—22 frt bolti árban. Eddig két ballada jelent meg.

Endrődi Sándor. A magyar költészet kinesesháza. Budapest, 1895. 
Athenaeum. Addig, míg bőven ismertethetnék, egyelőre csak annyit, hogy az 
oktatásra nézve is fölötte hasznos, szinte megbecsülhetetlen könyv, 1508 hasábon 
a magyar költői irodalomnak finom ízléssel és nagy tudással készült repertóriuma. 
Ára 5 frt.
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Szántó Kálmán. Szerkesztéstan Budapest. Franklin-Társulat. Ára t  frt 20 kr.
Valló Vilmos.. Módszeres franezia nyelv és olvasókönyv kezdők számára. 

A direct tanításmódhoz alkalmazva. Budapest, 1895. Lauffer Vimos. Ára 1 frt 10 kr.
Székely Aladár. Arany János Toldija. Tanulmány. Franklin-Társulat. 

1895 Ára 80 kr.
Német olvasókönyv. A kereskedelmi iskolák I. osztálya számára német 

olvasókönyvet szerkesztett Garai Ede, budapesti keresk. iskolai tanár, a szerző 
igen tág tért nyitott könyvében a kereskedelmi tárgyú olvasmányoknak. Kiadja 
Lam pel R . Ára 90 kr.

Rajzoló geometria. A gymnasiumok első osztálya számára írta Hornisehek 
Henrik, budapesti tanár. E könyv szerzője a rajzoló geometria oktatásába több 
igen helyes új szempontot törekszik érvényre emelni. Nevezetesen óvakodik attól 
az utóbbi időben lábra kapott túlzástól, mely az abstraetiót egészen ki akarta 
küszöbölni a tanításból és mindenben csak a szemléltetés útján haladt. Aztán a 
geometriai tételek csoportosításában a dualitást követte, azaz két-két tételt bizo
nyos elv szerint mindig szembeállít egymással, a minek módszertani előnyeit 
minden szakember be fogja látni. Végre kiemeljük, hogy a geometriai orna- 
mentalis rajzolás számára a könyvhöz több igen szép fekete nyomású, sőt egy 
szinnyomatú mintalap is van csatolva. A könyv a Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai) czég kiadványa. Ára 1 frt 10 kr.

«Magyar olvasókönyv». Dr. Badics Ferencz, a kitűnő irodalomtörténész, 
a középiskolák I. osztálya számára olyan olvasókönyvet szerkesztett, mely 
kétségkívül beeses munkája a magyar tankönyvirodalomnak. Rendkívül bővek és 
és tartalmasak a jegyzetek is, melyek minden egyes olvasmányt nyomon kisér
nek és melyek nyelvi és tárgyi tekintetben egyaránt sok értékes anyagot tartal
maznak. Badics könyve igen szép kiállításban, a Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai) czég kiadásában jelent meg. Ára 1 frt.

Stilisztika. Dr. Négyesy László, a kinek kiváló verstani munkái oly 
nagy sikert arattak, a gymnasium IV. osztálya számára Írott e «Stilisztiká»-jával 
is nagy elismerésre szerzett igényt. Könyvének úgy olvasmányi. mint elméleti 
részében számos új szempontot érvényesít. Nagyon helyesnek tartjuk, hogy e 
stilisztikában külön részt szentel a nyelvkincs tárgyalásának, és csak ezután tér 
át a stilus követelményeire A könyv jegyzetei is igen jók. A kiadója a Lampel 
R. (Wodianer F. és Fiai) czég. Ára 1 frt 20 kr.

Görög és latin remekírók. A Lampel czég ama kitűnő vállalatából, 
mely a görög és latin remekírókat magyar jegyzetekkel iskolai használatra 
nyújtja, ismét két becses kötet jelent meg. Az egyik Xenophon Суropaediájából, 
Anabasisából és Sokrates nevezetességeiből ad szemelvényeket Elischer Józsel 
jeles filológusunk jegyzetével és szótárával, a másik Sallustius munkáit: a «De 
Ooniuratione Catilinae»-t és a «De beillő Jugurthino»-t tartalmazza, Holub 
Mátyás és Kempf József szerkesztésében. Amannak ára 1 frt 50 kr., emezé 70 kr. 
— A jegyzet nélküli «Bibliotheca scriptorum graecorum et romanornm»-ban, melyet 
ugyanaz a czég ád ki és P. Thewrewk Emil egyet, tanár szerkeszt, most Cicero 
válogatott levelei jelentek meg, melyeket Csengeri János rendezett sajtó alá. Ez 
a gyűjtemény is már el van fogadva középiskoláinkban, melyek az új kötetet is 
bizonyára szívesen fogják használni.

«Gyümölcsfa-tenyésztési ismeretek». Ez ismeretágnak még nem volt 
olyan tankönyve, a melyet az elemi iskolákban is használni lehetne. Most Dobóczky 
Lajos pótolta e hiányt. A könyv a népiskolák V. és VI. osztályának van szánva. 
Ára 24 kr.

Számtan. A polgári és felsőbb leányiskolák I. és II. osztálya számára 
Lettner Ede és Magyar László fővárosi tanárok számtant írtak. A könyv 
különösen a példák tekintetében nagyon gazdag, s ezek egytől-egyig ép oly 
érdekeseknek, mint tultágosaknak mondhatók. Ára kötve 84 kr. Megrendelhető a 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) czégnél Bpesten. Andrássy-út 21.

Dr. Négyesy László. Szerkesztéstan. Lampel R.
Popini Albert. Horatius. Kilián Fr. Ára 1 frt.
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Sebestyén Gyula. Az Árpádok története. Pranklin-Társulat. Ára 1 frt 50.
Boros Gábor. Vadnay Károly. A Iíőrösy László szerk. Körrajzok. 12—14 

füzete. Ára 90 kr.
Gyalui Farkas. Nálunk vidéken. Humoros elbeszélések és rajzok. Kolozsvár. 

Ára 2 korona.
Brocskó Lajos. Svájez árvaházai. Debreezen. 1895. Ára 1 korona.
Madzsar Gusztáv. A magyar népköltés versalakjai. Lampel K. Ára 1 kor.
Útmutatás a középisk. természetrajzi, földr., chem.,phys. eszközök beszerzé

séhez. Kiadta a m. k. vallás- és közokt. min. az 1895. 14.893. sz rendeletével. 
Ára 32 kr. Az említett rendelet igy hangzik: Mivel több oldalról merült fel azon 
kívánság, hogy középiskoláink a természettudományi tanításhoz szükséges szem
léltető eszközök beszerzésénél tájékoztatást nyerjenek, az országos közoktatási 
tanáesesal a mellékelt Útmutatást dolgoztattam ki, melynek ezélja az igazgató
kat, tanári testületeket és szaktanárokat különösen a tanszerátalány felosztása 
alkalmából a szükségletek felől hozzávetőleg tájékoztatni. Ezen útmutatás nem 
kívánja az intézeteket bármi tekintetben megkötni, teljességre sem számít, hanem 
az eddigi tapasztalatokat véve alapul, csupán emlékeztetőül akar szolgálni a 
szaktanároknak és tanári testületeknek a beszerzendő tárgyak, úgyszintén a 
beszerzés megközelítő költségei s a legnevezetesebb beszerzési források tekin
tetében. Az Útmutatást kellő számú példányokban — egy-egy intézetre körül
belül ötöt számítva — további eljárás végett ide csatolom.

Hegyfoky Kabos. A szél iránya a m. szent korona országaiban 18 rajz
zal és 5 térképpel. Kiadja a k. m természettud. társulat. Ára 2 frt, társ. tagok
nak 1 frt 50 kr.

Drummond Henrik. Term, törvény a szellemi világban. Ford. Csizmadia 
Lajos. Budapest, 1895. A magyar prot. Írod. társaság kiadványa.

A felső keresk. iskolák szervezete. Előadói javaslat.
Szalay Imre. A piramisok hazájából. Budapest, 1895. Singer és YVolfner. 

Ára 1 frt 20 kr.
Gyertyánffy István. Az országos tanszermúzeum. Elnöki megnyitó. Buda

pest, 1895.
Dupanloup Bodog. A mi urunk Jézus Krisztus élete. Ford. Buscliek 

Antal. Kiadja a szt. István-Társulat. 1895. Ára 2 frt.
Füzetes vállalatok. A Lampel R. kiadásában megjelenő Szaiay-Baróti-féle 

magyar történetből megjelent a 16. füzet. Az Athenaeum-féle mill, magyar 
történetből megjelent a 26. füzet. A magyar irodalom története ez. nagy dísz
munkából a 34. füzet. Az osztr. magyar monarchia nevű nagy műből a 227., 228 
A Szinnyei József féle Magyar Tájszótárból az I. kötet 7. füzete. A Szinnyei 
J.-féle Magyar írókból a 32. füzet.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik április hó l-től június hó 10-ig tagdíjat fizettek :

1882/83-ra: Heckinger István (még 3 irtot).
1883/84-re : Heckinger István.
1884/85-re : Heckinger István (3 frtot).
1886/87-re : Éder Géza.
1887/88-ra : Éder Géza.
1888/89-re : Boga Imre. Holosnyay -Ambrus.
1889/90-re : dr. Benedek Albert, Boga Imre, Bugala Gyula, Holosnyay 

Ambrus, dr. Joó Imre, Wilcsek János.
1890/91-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 frtot: dr. Schilberszky 

Károly, Simonkai Lajos.
В) V i d é к i t a g o k :  dr. Benedek Albert, dr. Erdélyi Károly: Himpf-
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ner Béla, dr. Joó Imre (1 irtot), Medvigy János, Schultz Imre, Szent-lmrei 
Tamás.

1891/92-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: dr. Schilberszky 
Károly ; 4 irtot: Halász Náthán.

i?) V i d é k i  t a g o k :  Angheben Albin, Bakos Tibor. dr. Benedek ' 
Albert, Centis Henrik (8 irtot), dr. Erdélyi Károly, Himpíner Béla (I. íelét), 
Kovalóczy Rezső, Makróczy Gábor, Medvigy János, Micsinay János, dr. Né- 
methy Károly, Paulay Ödön, Raidl Sándor, Szent-lmrei Tamás.

1892/93-ra: AJ B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irtot: Straub Józseí;
5 irtot: *Bartoniek Géza, *dr. Péteríy Jenő; 4 irtot: Halász Náthán, Hoí- 
richter Józseí, Kóos Gábor.

B) V i d é k i  t a g o k :  Albert Józseí, Bauer Józseí (II. íelét), Bournáz 
János (még 1 irtot), Bozsenik Béla, Burghardt Leó, Csonka Ferencz, dr. Erdélyi 
Károly, Faith Mátyás, Gretcs Józseí, Haitsch Samu, Kolecskáry Józseí, 
dr. Kovalik János, Lichtenegger Józseí, Makróczy Gábor, Mazuch „Ede, 
Medvigy János, Micsinay János. Natolya Antal, Olasz Gyula, Paulay Ödön, 
Saíáry Irma, Tones Gusztáv, Vincze Dániel.

1893/94-re: Ä) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irto t: Négyesy László, 
Straub Józseí, Szatkai Ede; 5 irtot: *Baráth Ferencz. Feichtinger Győző, 
Fettel Lipót, Griesbach Ágost, dr. *lialász Ignácz, dr. *Kemény Ferencz, 
‘Kempt Józseí, *Révy Ferencz. *Szilasi Mór; 4 irtot: Bartoniek Géza, 
Ekkert Antal (még 1.40), Erdélyi Jenő, Király Pál, Kont Gyula, Schlatterné- 
Juhász Krisztina.

B) V i d é k i  t a g o k :  Albert, Józseí, Bauer József, Bóka Péter, 
Bournáz János (3 irtot), Bozsenik Béla (I. felét), Bruck Ferencz, Burger D. 
László (II. felét), Burghardt Leó. Búza János (még 3 irtot), Csonka Ferencz, 
Cziger Ignácz (II. felét), Donáth Imre, dr. Erdélyi Károly, Faith Mátyás, 
Gretcs József, Hajkő László (II. felét), Haitsch Samu. Hermély Győző, 
Hlavatsek Andor, E. Jakab Géza, Kiss Rezső, dr. Kőrösy György, Lichten
egger József, Liszka Béla, Mátics M. András (II. felét), Medvigy János, 
dr. Morvay Győző (3.50). Nátolya Antal. Olasz Gyula, dr. Pékár Károly, 
Safáry Irma, Salamin Leó, Somogyi Gyula (még 1.25), dr. Szadilek János, 
Tones Gusztáv, Vincze Dániel, Vozári Gyula (II. felét), Wigand János.

1894/95-re : A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 irto t: dr. Badics Ferencz, 
Baráth Ferencz, Bogyó Samu, Fettl Lipót. Hummer Nándor, Jablonszky János, 
dr. Klupathy Jenő, Mendlik Ferencz, Molnár Sándor, Paszlavszky József, Schill 
Salamon, dr. Sebestyén Jenő, Suppan Vilmos, Suták József; 5 irtot: dr. *Atzél 
Károly, Csajági Béla, *Deme László, *Fialowszky Lajos, dr. *Harrach József, 
*Hegedűs Béla, dr. *Katona Lajos, dr. *Károly Gy. Hugó, dr. *László Mihály, 
*Lintner Lajos. Nikolics Ignácz, dr. *Kiedl Frigyes, *Röser Miklós, * Sebestyén 
Gyula, Szerémi Alajos, *Tiber Ágost, *Torkos László, * Ту rnauer Károly, * Vasvári 
Benő ; 4 irtot: Bartoniek Géza, Beck József, Bricht Lipót, Ekkert Antal, Falvai 
Antal, Földesi Joákim, Ghyczy Géza, Griinwald István, Heinrich Károly, 
Kont Gyula, Kunos Ignácz, Luhich Emil, Mebold F. J., Róna Zsigmond, 
dr. Schack Béla (még 1.50), Wittenberg Ignácz.

Azonkívül fizettek : dr. Fináczy Ernő 3 irtot, dr. Szemák István még 
8.30, Varga Ottó 9 irtot és Waldapfel János 4 irtot.

ТВ) V i d é k i  t a g о к : dr. Abt Antal, dr. Ágh Timót, Ambrus Mór, 
Andor Tivadar, Antolik Károly, Arató Frigyes, Ávéd Jákó. Baczoni Albert, 
Balázsovits Norbert, Balugyánszky Béla, Barkász Károly, Bartha Zsigmond, 
Bauer József, Bauer Simon. Báthori József, Becsek Sándor, Beczner Frigyes, 
Bellaagh László, Beliovits Ferencz, Benka Gyula, Benke István. Benő János 
(II. felét), Berghoffer József, Berkovics Arnold (I. felét), Berthóty Károly, 
Békési Lila, Béndek József, Biela Mária, Bodola László, Bodor István,

* =  II. felét.
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Bodrogi János, Bonis Károly, Borostyány Béla, Both István, Bóka Péter, 
Bruck Ferencz, Burger D. László (I. felét), Burián János, Bulyka Vilma, 
Búza János. Buzássy Ábel, Csáka Károly, Cserhalmv József, Cséplő Péter, 
Csonka Ferencz, Czeglédv István. Czehe Győző, Czigler Ignácz, Deésy Károly, 
dr. Demkó Kálmán, dr. Dengi János, Dischka Győző, Dortsák Gyula, Dras- 
kóczy Gábor. Drohobeczky Gyula, Dóczi Imre (még 0.70), Elek Lajos, 
dr. Erdélyi Károly, Ereky Alfonz, Faragó János, Farkas Róbert, Fazekas 
Sándor, dr. Fechtl János, Ferencz Valdemár, Ferenczy József, Fesztóry 
Lajos, Ficsór József, Fischer Miklós, Fiaszik Ágost, dr. Fodor László, 
Fogarasi Albert, Fogarasi Béla, Földi János (II. felét), Franki István, 
Futó Mihály, Gaal Mózes, dr. Genersich Antal, Geréb Márton, Gerevics 
Gusztáv, Gonda István, Gresits Miksa. dr. Gulyás István, Guta József, 
György Lajos. Hager József, dr. Halász Ignácz. Halmi János, Harmath Ger
gely, Harzer József, Hassák Vidor. Haverda Mátyás, Hazslinszky Kálmán, 
dr. Hám Sándor. Heftier Konrád, Hermély Győző, dr. Hidegh Kálmán, Hoff
mann Mátyás, dr. Horvay Róbert, Horváth Lajos. Horvát Sándor. Hódoly 
László. Hruschka Lipót, Jablonszky Flóris, Jaskovics Ferencz. Jánosi Boldi
zsár, Jánosy Döme, Jeszenák Ráfael, Jezsovits Károly, Joó István, Józsa 
Menyhért, dr. Kanárik Jakab, Kara Győző, dr. Kálmán Miksa, Kárpáthy 
Gusztáv, Keul Sarolta. Kiss Álbert, Kiss Dénes, Kiss József, dr. Kiss Sán
dor (N.-Becskerek), Kolacskovszky Elza, Kondor József. Kopcsay János,
Koritsánszky János, Koronczy Imre, Kotunovich Sándor, Kovaliczky Antal, 
Kovács Ábel. Körösi Henrik, Kratochvill Péter. Krauze Ervin, Krécsy Béla, 
dr. Kuhn Lajos. Kulcsár Endre. Kuncz Kornél, Kurovszky Adolf (2 50),
dr. Kuthy József, Ivutrucz Rezső (II. felét), Kun Ignácz, Láng János, Lévay 
István, Lindner Auguszta, Liszka Béla, Majoros József, Marcsiss János,
Marossy Sándor, Martmyi József, Marton Jenő, Matter János, Matzke Valér. 
Maurer Mihály, Máday János, Mátray Gyula. Merényi Lajos, Metz Rudolf, 
Mérey Ágost, Mészáros Lajos, Mikus László, Misz Olivér, Molnár Béla, Moser 
József, Nádasdi Alajos, Németh Illés, Niedermáyer György, Niernsee József, 
Oberknezsevics Fülöp, Obermayer György, dr. Oprisa Pál. Orbók Mór, Örvény 
Iván, Pap József, Pap Lajos, Parcsetits Vincze, Paszlavszkv Sándor. Pál 
Antal (I. felét), Pálffi Károly, Párkányi Gyula, Peczkó Ernő, dr. Pékár
Károly, Perényi Adolf, Pfeiffer Antal, Pirchala Imre, Pogány Gyula, Polyá- 
kovics Alajos, Pokorny Frigyes, Quirsfeld Irén. Rath E. Ferencz, dr. Reibner 
Márton. Renner Sándor, Révay Manó, Roch Gyula, Rosztóczy Léo, Safáry 
Irma, Salamin Kelemen, Salamin Leó, Samarjay Mihály, Sarmaságh Géza, 
Sándor János, Sárkányi Péter. Schlott Gyula, dr. Schoeber Emil, Schön- 
vitzky Bertalan, Schurina István, Sebestyén Dávid, Simonyi Béla (II. felét), 
Sinka József, Solymosi Lajos, Somogyi Gyula, Spitkó Lajos, Spotkovszky 
Károly, dr. Steinberger Ferencz, Szabó Adorján, Szabó Ádám, Szabó Ignácz, 
Szabó Samu, dr. Szadilek János, dr. Szántó Károly, Szalai Miksa, Szalai 
Gyula, Szauter Antal, Szegfi Emi, Szekeres Fr. Ödön, Szemerjay Károly, 
Szenczy Győző, Szentimrei István, Székely Ödön, Székely Salamon, Szieber 
Ede, dr. Szigethy Lajos, Szilágyi Gyula, Szitnyai Elek, Szirtes Ignácz, Szla- 
boczky Imre. Szkokán Sándor, Szojka Gyula, dr. Szombathy István, Szon- 
gott Kristóf, Szukovszky Mihály, Szutrély István, Tafferner Béla, Takács 
Gyula, dr. Takács Menyhért, Téglás Gábor, Téri József, Tompa Árpád, 
dr. Tóth Sándor, Török Péter, Tragor József, Vadász József, Vajdafy Géza, 
dr. Vajda Gyula, Valló Vilmos, dr. Varga Bálint, dr. Vass Bertalan, Vaszary 
Dózsa, Vágó Ferencz, Váró Ferencz, dr. Vida Károly, Vidovich Bonaventura, 
Voggenhuber Oszkár, Vozári Gyula (1 frt), dr. Vutkovich Sándor, Wagen- 
Koffer Titusz, dr. Wagner Lajos (II. felét), Weber István, Wilheim József, 
Wilim Ferencz, Winter József, Zala Miksa, Zaymus Vincze, dr. Zindl Béla, 
Zlinszky Aladár, Zsuljevits Ernő, Zvarányi Sándor, Zoér Endre, Zoér Ferencz.

1895/96-ra: dr. Bánóczi József, Fludorovics Zsigmond (még 70 krt), 
dr. Gerevich Emil, Kövi Imre, Ivutrucz Rezső (I. felét), Liszka Béla (I. felét), 
Perényi Vilmos, dr. Schack Béla (2.50), Váró Ferencz.
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E l ő f i z e t t e k :
1893/94-re: budapesti áll fels. leányiskola, szegedi főgymnasium.
1894/95-re: bajai főgymnasium, bajai tanítóképző, balázsfalvai gör. 

kel. főgymnasium, beszterczebányai városi polgári iskola, budapesti áll. fels. 
leányiskola, budapesti kereskedelmi akadémia, debreczeni ev. ref. főiskola, 
debreczeni áll. főreáliskola, gyöngyösi kath. gymnasium, gyulafehérvári fő
gymnasium, gyulai polgári iskola, h.-böszörményi gymnasium, h.-nánási 
gymnasium, h.-szoboszlói polgári iskola, h.m.-vásárhelyi gymnasium könyv
tára. kassai áll. főreáliskola, kassai kath. főgymnasium, kecskeméti kegyesr. 
főgymnasium, kolozsvári kath. főgymnasium, kolozsvári unit. főgymnasium. 
kőszegi polgári iskola, magyar országgyűlés képviselőháza. medgyesi gymna
sium, modori polgári iskola. More Sándor, nagybányai áll. főgymnasium, 
nagyrőczei kereskedelmi középiskola, nyitrai kath. főgymnasium, s.-a.-újbelyi 
gymnasium, s.-szt-györgyi Mikó-collegium, somorjai polg. iskola, szegedi 
főgymnasium. szombathelyi főgymnasium, temesvári főgymnasium. Tbiering 
Gyula, turócz-szent-mártoni középkereskedelmi iskola, újvidéki m. kir. fő
gymnasium.

1896/96-ra: zentai községi gymnasium.
Budapest, 1895. június 7-én.

Müller József, egyesületi pénztáros.
(V. kér. áll. főreáliskola.)

Tartalom : Az Országos Középiskolai Tanáregyesület alapszabályai. (Tervezet.)
— Kritikai megjegyzések a kerületi tornaversenyekre. Kardos Alberttól.
— Ismertetések. — Egyesületi élet. — Irattár. — Vegyesek. — Irodalmi 
értesítő. — Névsora azon tagoknak, kik április hó 1-től június hó 10-ig 
tagdíjat fizettek. — Hirdetések. — Czímlap és tartalomjegyzék. — A köz
gyűlés programmja. — Melléklet: Kassa város műkincsei.

Pályázat
a budapesti középiskolák mellett fennálló és horvát-szlavon tanulók számára 

létesített internatusnál megüresedett állomásokra.
A budapesti VII. kér. állami főgymnasium és a VIII-ik kér. főreál

iskola mellett fennálló s horvát-szlavon tanulók számára létesített internatus
nál a jövő tanévvel kezdődőleg pályázat hirdeltetik több félfizetéses és egész 
fizetéses állomásra. A félfizetéses állomásokra az állampénztár egyenkint évi 
150 frtot és a szülő 150 frtot fizet; az egész fizetéses állomások ellátásáról 
évi 300 írttal egyenkint a szülők gondoskodnak. A növendékek köztartásra 
egy középiskolai tanárnál vannak elhelyezve, kellő ellátásukra, nevelésükre 
és tanulmányaikra egy gymnasiumi igazgató, mint internatusi felügyelő, 
visel gondot, tanulmányaikban egy állandólag velők lakó nevelő és egy 
bejáró correpetitor gyámolítja, egészségi állapotukra az internatus orvosa 
felügyel; a növendékek a horvát nyelv és irodalomban is oktatást nyernek 
és ha az iskolai tanulmányokban kellő előmenetelt tanúsítanak, teljes tandíj- 
mentességben részesülnek.

Az élelmezés á ll: reggeliből, 3 tál ebédből, uzsonnából és 1 étel 
vacsorából. Minden növendéknek a szükséges felső ruhán kívül magával kell 
hoznia; 8 inget, 3 háló inget, 6 alsó nadrágot, 12 zsebkendőt, 12 pár 
harisnyát, 6 törölközőt, 3 alsó lepedőt, 3 paplan lepedőt, 1 vánkost, 3 vánkos
héjat. 6 szalvétát, 2 pár lábbelit, 1 ágytakarót.

Ezen internatusi állomásokra horvát-szlavonországi illetőségű gymna
siumi és reáliskolai tanulók pályázhatnak. A születési bizonyítványnyal, a 
hatósági orvos egészségi bizonyítványával, a kellő tanulmányi előmenetelről 
tanúskodó iskolai bizonyítványnyal, valamint a szülők polgári állását és 
vagyoni viszonyait feltüntető bizonyítványnyal felszerelt és magyar vagy 
horvát nyelven írt kérvények f. évi július hó lö-éig a magy. kir. vallás- és 
közokt. ministeriumhoz nyújtandók be.

T
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Pályázat tanári állásokra.
O-Kanizsa nagyközség polgári fiúiskolájánál két tanári állási a az 

alább fölsorolandó fizetés mellett ezennel pályázatot hirdetünk. Bármelyiknek 
1. évi fizetése 2000 korona havi előleges részletekben, 2. természetben való 
lakás vagy 400 korona évi lakbér, 3. hat ötévenkinti az élvezett alapfizetésnek 
10%-át képező tehát 200 —200 koronát kitevő korpótlék, mely fizetés, a lak
béren kívül, 40 évi működés után 3200 koronáig emelkedhetik. Az egyik 
állásra a latinból, b másikra a művészeti tárgyakból — rajz, szépírás, ének 
— közép- illetőleg polgári iskolára képesített egyének pályázhatnak. Mindkét 
állásra pályázók közöl előnyben részesülnek azok, kik Írásban igazolják, hogy 
a franczia nyelv vagy a zene tanítására is képesek. A megválasztottak szaA 
tárgyukon kívül a törvényes óraszámban más tárgy tanítására is kötelezhetők. 
A szabályszerűen fölszerelt és bélyegezett kérvények a községi iskolaszékre 
czímezve f. évi június 30. napjáig küldendők be í az állomás pedig szep
tember hó 1-én foglalandó el.

O-Kanizsán, 1896. június 3-án.
Katona Sándor, Mihály Sándor,

iskolaszéki jegyző. iskolaszéki elnök.

Pályázat tanári állásokra.
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. ev. főgymnasiumnál a 

következő tanári állások fognak pályázat útján betöltetni:
1. A  német-magyar nyelvi tanszék helyettes tanárral töltetik 

be. Fizetése 800 frt.
2. A  tornatanári tanszék, mely állással az ifjúsági játéktanítás 

is egybe van kötve; kívánatos, hogy a tornatanár a vívásban is kép
zett legyen, melynek tanításáért külön díjazásban részesülend. Fizetése 
725 frt.

Mindkét állásra prot. hitvalású okleveles tanárok, vagy tanár
jelöltek pályázhatnak.

A pályázók kellő okmányokkal felszerelt kérvényeiket a nyíregy
házi ág. ev. főgymnasiumi kormányzó-tanács elnökéhez 1895. évi 
június hó 30-áig nyújtsák be.

A megválasztott tanárok kötelesek 1895. szept. 1-én állomásukat 
elfoglalni.

Nyíregyháza 1895. június 8-án.
Leffler Sámuel, Dr. Meskó László,

fögymn. tanácsjegyző. főgymn. felügyelő.

Pályázat
A Náschitz-féle nyilv. elemi és felsőbb leányiskola és nevelő intézetnél 

(Budapest, Andrássy-út 34.) az 1896;96. iskolai év elején betöltendő három 
rendes tanári és két benlaké tanítónői állásra.

Ezen állásra oly egyének pályázhatnak, kik magyar és világtörténelemből, 
magyar és német nyelv és irodalomból, mennyiségtan és természettanból vagy 
mértanból középtanodai képesítéssel bírnak vagy szakvizsgát kimutathatnak.

A tanítónői állásra csak okleveles tanítónők pályázhatnak. Azon tanítónők, 
kik a német nyelvet is jól beszélik és kézi munkában jártasak, előnyben részesül
nek. A pályázat mellé az oklevelek csak másolatban csatolandók az eddigi 
működés felemlítésével. A feltételeket az igazgatóság az érdekeltekkel írásban 
fogja közölni.

A pályázat határideje július 15.



LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
os. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása

Budapesten, Andrássy-út 21. szám .

V i z s g á i  j u t a l o m k ö n y v e k ü l
legalkalmasabb

ifjúsági iratok és díszmüvek.
M esekönyvek, e lb eszé lések  é s  útleírások  8 — 13 évesek  szam ára.

Ezer év. Képek a magyar nemzet történetéből, irta dr. Baróti Lajos,
ára kötve l ‘ frt 50 kr.

Mesék és elbeszélések, Benedek Elektől. Eredeti magyar gyermekmesék
színes és a szöveg közé nyomott képekkel, ára díszes kötésben 2 frt 80 kr. 

Kis Almanach, 20 magyar iró eredeti meséivel. Szerk. Bródy S.
I. évfolyam vászonkötés 3 képpel 1 frt — kr. díszkiadás 1 frt 50 kr.

11. » » 4 » i » --  X » 1 » 50
III. » X 5 » i » 20 > 1 » 80
IV. » 4 » i > 20 » » 1 » 80

Magyar mesekönyv. A legszebb mesék a magyar népéletből. 7 pompás szín
nyomatú képpel, ára díszkötésben 2 frt 80 kr.

Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mondák, regék és kalandos törté
netek gyűjteménye, 6 színes, 12 tónus képpel és több mint 100 a 
szöveg közé nyomott szép ábrával, irta Bánfy János, ára kötve 2 frt 80 kr.

Legszebb regefüzér. Irta Bánfy János. Kalandos történetek és mesék 
3 színes, 6 tónus és több mint 60 a szöveg közé nyomott képpel, 
ára 1 írt 40 kr.

Tündérek között. Irta Bánfy János. Regék és mondák. 3 gyönyörű színes,
6 tónus és 50 a szöveg közé nyomott képpel, ára kötve 1 frt 40 kr.

Ezer egy éjszaka regéi. Radó A. 4 színes képpel, ára kötve 1 frt 80 kr.
Kolumbus Kristóf, vagy Amerika felfedezése. 1 színes és 24 a szöveg közé

nyomolt képpel. Irta dr. Brózik K., ára 2 frt 40 kr.
Robinson Crusoe. Radó Antaltól, ára kötve 1 frt 60 kr.

» » » > negyedr. kiad. színes képekkel ára kötve 2 frt 40 kr.
Andersen meséi. 4 színes és a szöveg közé nyomott fekete képekkel, ára

kemény kötésben 1 frt 40 kr.
Andersen újabb meséi. 4 színes és a szöveg közé nyomott fekete képekkel,

ára kötve 1 frt 40 kr,
Andersen összes meséi. 8 színnyomatú és a szöveg közé nyomott számos

képpel, ára díszkötésben 2 frt 80 kr.
300 Ezopiis-mese. 114 képpel, ára kötve 2 frt — kr.
300 Aesop-sche Fabeln. 114 képpel, ára kötve • 2 frt — kr.
Kis könyvtár. Szerkeszti Benedek Élek. 21 füzet. Egy-egy füzet képekkel,

ára 12 kr.. kötve 20 kr.

Ifjúsági iratok 10— 13 evesek  szám ára.
Történelmi életrajzok az ifjúság számára, 14 képpel, irta Vaszary Kolos,

ára díszkötésben 2 frt 80 kr.
Don Quijotte de la Mancha. Cervantes után az ifjúság számái'a átdolgozta

Radó Antal, Dóré Gusztáv rajzaival, ára vászonkötésben 2 frt 40 kr.
Családi kör. Szerkeszti Mayer Miksa. 8 képpel. 1 frt 80 kr.
Hoffmann és Höcker elbeszélései 4—4 képpel, u. m. Négerélet, Könnyel

műség következményei, Isten nem hagyja el övéit, Barátság áldo
zata, Jót jóért, A kivándorlók, ára egyenként kötve 50 kr.

Gyermekszlnház. 3 kis színdarab. 50 kr.
Kis szinpád, 3 kis színdarab. 40 kr.


	Tartalom
	1894-09-01 / 1. szám
	1894-10-14 / 2. szám
	1894-10-21 / 3. szám
	1894-10-28 / 4. szám
	1894-11-04 / 5. szám
	1894-11-11 / 6. szám
	1894-11-18 / 7. szám
	1894-11-25 / 8. szám
	1894-12-02 / 9. szám
	1894-12-09 / 10. szám
	1894-12-16 / 11. szám
	1894-12-23 / 12. szám
	1894-12-30 / 13. szám
	1895-01-06 / 14. szám
	1895-01-13 / 15. szám
	1895-01-20 / 16. szám
	1895-01-27 / 17. szám
	1895-02-03 / 18. szám
	1895-02-10 / 19. szám
	1895-02-17 / 20. szám
	1895-02-24 / 21. szám
	1895-03-03 / 22. szám
	1895-03-10 / 23. szám
	1895-03-17 / 24. szám
	1895-03-24 / 25. szám
	1895-03-31 / 26. szám
	1895-04-07 / 27. szám
	1895-04-14 / 28. szám
	1895-04-21 / 29. szám
	1895-04-28 / 30. szám
	1895-05-05 / 31. szám
	1895-05-12 / 32. szám
	1895-05-19 / 33. szám
	1895-05-26 / 34. szám
	1895-06-02 / 35. szám
	1895-06-09 / 36. szám
	1895-06-16 / 37. szám

